1. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 22. studenog 2016. godine
Predloženi dnevni red stavljen je na glasovanje, te se konstatira da je jednoglasno prihvaćen.
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 38. sjednice Upravnog vijeća održane 25. listopada 2016. godine
Prihvaćen je zapisnik 38. sjednice Upravnog vijeća održane 25. listopada 2016. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2016.
godine i za mjesec listopad 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2016.
godine i za mjesec listopad 2016. godine
Ad 3) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKE

I.
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeće radno mjesto:
Na određeno vrijeme
specijalist psihijatrije – 1 izvršitelj, rad s polovicom punog radnog vremena
II.
Odobrava se produljenje radnog odnosa na godinu dana nakon navršenih 65 godina života prim. dr. sc.
Danilu Hodobi, dr. med.
III.
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za:
- medicinska sestra/tehničar – jedan izvršitelj
- spremačice-servirke – 10 izvršitelja
- PKV radnik u kuhinji – 3 izvršitelja
Odobrava se pokretanje postupka za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
trajanju od jedne godine za slijedeće radno mjesto:
-– stručni prvostupnik sestrinstva – 6 izvršitelja
Ove Odluke dostavit će se Gradu Zagrebu i Ministarstvu zdravstva radi ishođenja prethodne suglasnosti.
Ad 4) Imenovanje Povjerenstva za izbor specijalizanata
ODLUKA
I.
Imenuje se Povjerenstvo za izbor specijalizanata u sljedećem sastavu:
1. prof. dr. sc. Vlado Jukić, dr. med.
2. doc. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.
3. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.
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4. izv.prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med.
5. doc. dr. sc. Draženka Ostojić, dr. med.
II.
U svom radu Povjerenstvo se dužno pridržavati odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN
broj 83/15).

Ad 5) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica zakazana je za 21. prosinca 2016. godine u 13,00 sati.
Ad 12) Razno
a) Izgradnja Forenzike
Danas smo dobili iz SAFU-a obavijest da je naš zahtjev za plaćanje predujma u iznosu od
27.323.470,29 kn u cijelosti prihvaćen, te će biti u cijelosti isplaćen u roku od dva tjedna.
b) Toplovod
Ravnatelj je informirao da se radovi na izmjeni toplovodne mreže bliže kraju. Dio odjela već je
priključen na novu mrežu, a do kraja tjedna trebali bi se priključiti i ostali.
c) Dana 15. studenog 2016. godine, povodom Dana Bolnice održan je simpozij pod nazivom „Bolnica
Vrapče kao učilište“. Referate iznijete na simpoziju objavit ćemo u knjizi pod istim naslovom.
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