37. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 3. listopada 2016. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća održane 25. kolovoza 2016. godine
Prihvaćen je zapisnik 36. sjednice Upravnog vijeća održane 25. kolovoza 2016. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2016.
godine i za mjesec kolovoz 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2016.
godine i za mjesec kolovoz 2016. godine.
Ad 3) Nevena Miljuš, mag.med.biochem.,
Zahtjev za zaštitu prava protiv Odluke o otkazu ugovora o radu zbog nezadovoljavanja na
probnom radu
ODLUKA
Odbija se zahtjev za zaštitu prava Nevene Miljuš protiv Odluke o otkazu ugovora o radu zbog
nezadovoljavanja na probnom radu kao neosnovan.
Ad 4) Zamolba za produženje radnog odnosa nakon navršene 65 godine života
- dr. Jadranka Beus, spec. psihijatrije
- mr. sc. Ivan Bošnjak, spec. neuropsihijatrije
ODLUKA
Odobrava se produženje radnog odnosa mr. sc. Ivanu Bošnjaku, spec. neuropsihijatrije i Jadranki
Beus, dr. med., spec. psihijatrije u trajanju od jedne godine.
Ova Odluka dostavit će se Gradu Zagrebu i Ministarstvu zdravlja radi ishođenja prethodne
suglasnosti.
Ad 5) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica zakazana je za 25. listopada 2016. godine u 13,00 sati.
Ad 6) Razno
1. Ravnatelj je informirao članove Upravnog vijeća o stanju investicijskih radovi koji su u tijeku u Bolnici
a) Toplovod
Završen je natječaj za izbor izvođača radova i sklopljen ugovor s tvrtkom Montmontaža-projekt.
Izvođaču je predana izvedbena dokumentacija te se očekuje početak radova. Radovi bi trebali biti
završeni tijekom mjeseca prosinca.
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b) Parna kotlovnica
Podnesen je Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole radi usklađivanja sa izvedenim stanjem.
c) Izgradnja Forenzike
Odgođen je početak rušenja „sedmice“ dok se ne riješi opseg projektne dokumentacije koju treba
napraviti i pribavi ponuda Arhitektonskog fakulteta.
2. Dana 15. studenog 2016. godine, povodom Dana Bolnice bit će održan simpozij pod nazivom
„Bolnica Vrapče kao učilište“.
3. Povodom obilježavanja 10.10. - Dana mentalnog zdravlja u srijedu, 5. listopada 2016. godine u
Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče bit će održano predavanje o uvođenju mobilnih
timova za liječenje u zajednici te predstavljena knjiga prof. dr. sc. Slađane Štrkalj Ivezić „Život bez
stigme psihičke bolesti“.
4. Ravnatelj je informirao Upravno vijeće da za sada nisu sklopljeni aneksi ugovora sa specijalizantima
s obzirom da je u raspravi novi prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o specijalističkom usavršavanju
doktora medicine.
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