34. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 20. lipnja 2016. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice Upravnog vijeća održane 2. lipnja 2016. godine
Prihvaćen je zapisnik 33. sjednice Upravnog vijeća održane 2. lipnja 2016. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2016. godine
i za mjesec svibanj 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2016.
godine i za mjesec svibanj 2016. godine
Ad 3) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o nabavi
(svježe mlijeko, laboratorijski reagensi)
ODLUKA
a) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s dobavljačem MEDICAL
INTERTRADE d.o.o. za nabavu laboratorijskih reagensa u iznosu od 393.063,10 kn bez PDV-a,
ukupno s PDV-om 470.928,87 kn.
b) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje ugovora s dobavljačem DUKAT d.d.
za nabavu svježeg mlijeka u iznosu od 282.940,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 297.087,00 kn.
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
Na neodređeno vrijeme:
-

medicinska sestra tehničar SSS – 4 izvršitelja
socijalni pedagog-defektolog – 1 izvršitelj
KV kuhar – 1 izvršitelj
KV krojač, suradnik u zanatskim radionicama Radne terapije – 1 izvršitelj

Ad 5) Prijedlog Plana prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2016. godinu
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog Plana prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2016. godinu u iznosu
2.500.000,00 kn.

1

Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za utorak, 19. srpnja 2016. godine u 13,00 sati.
Ad 7 ) Razno
a) Izgradnja nove forenzika
Ravnatelj je informirao Upravno vijeće o tijeku radova na izgradnji novog Zavoda za forenzičku
psihijatriju koji teku sukladno planu.
Projektni tim jednom tjedno održava sastanke i prati izgradnju.
Naš projektni prijedlog za financiranje izgradnje forenzike je još na pregledu u Središnjoj agenciji za
financiranje od koje smo dobili informaciju da će postupak bit okončan u roku mjesec dana.
b) Članica Upravnog vijeća Sanja Odić upitala je što je s isplatom regresa za 2016. godinu, s obzirom
da se na 2016. godinu ne odnosi Zakon o uskrati prava na isplatu te bi se regres trebao isplatiti u
visini zadnjeg isplaćenog iznosa odnosno 1.250,00 kn po radniku.
Ravnatelj je odgovorio da ćemo s isplatom regresa pričekat ćemo do dobivanja naputka Ministarstva
zdravlja.
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