4. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 28. veljače 2017. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća održane 24. siječnja 2017. godine i
izvanredne telefonske sjednice održane 14. veljače 2017. godine.
Prihvaćeni su zapisnici 3. sjednice Upravnog vijeća održane 24. siječnja 2017. godine i izvanredne
sjednice održane 14. veljače 2017. godine.
Ad 2) Financijski izvještaji Bolnice za razdoblje 1. 1. do 31. 12. 2016. godine
ODLUKA

sadrže:

I.
Usvajaju se Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine koji
-

Bilancu - Obrazac BIL,
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS,
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – RAS-funkcijski,
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO,
Izvještaj o obvezama – OBVEZE,
Bilješke
II.
Utvrđuje se rezultat poslovanja Klinike za psihijatriju Vrapče za 2016. godinu kako slijedi:
Prihodi su ostvareni u iznosu od
132.426.756,70 kuna
Rashodi su ostvareni u iznosu od
132.384.101,52 kuna
Višak prihoda nad rashodima u iznosu od
42.655,18 kuna
Preneseni višak prihoda u iznosu od
1.311.935,69 kuna
Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju
1.354.590,87 kuna
Potraživanja na dan 31.prosinca 2016. godine
33.491.830,86 kuna
Obveze na dan 31.prosinca 2016. godine
23.732.558,51 kuna

III.
Višak prihoda u iznosu od 1.354.590,87 kuna ostaje kao višak raspoloživ u slijedećem razdoblju.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za mjesec siječanj 2017.
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za siječanj 2017. godine.
Ad 4) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog rebalansa plana prihoda i rashoda za 2017. godinu.
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Ad 5) Sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s
osiguravajućim društvima (Croatia zdravstvenim osiguranjem d.d., Merkur osiguranjem d.d.,
Allianz Zagreb d.d., Uniqa osiguranjem d.d.)
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje Ugovora o poslovnoj suradnji u
provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s osiguravajućim društvima (Croatia zdravstvenim osiguranjem
d.d., Merkur osiguranjem d.d., Allianz Zagreb d.d., Uniqa osiguranjem d.d.)
Ad 6) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora iz javne nabave
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora o godišnjoj nabavi.
Ad 7) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
Na neodređeno vrijeme:
- liječnik specijalist psihijatar – 1 izvršitelj
- medicinska sestra/tehničar SSS – 1 izvršitelj
- informatičar – 1 izvršitelj
- vozač – 1 izvršitelj
- KV radnik u tehničkoj službi – 2 izvršitelja (vrtlar, električar)
- PKV radnik u tehničkoj službi – 2 izvršitelja
Na određeno vrijeme:
- medicinska sestra/tehničar SSS – 3 izvršitelja
- servirka-spremačica – 4 izvršitelja
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica zakazana je za 29. ožujka 2017. godine u 13,00 sati.
Ad 9) Razno
a) Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje dostavili smo dopis s obrazloženjem o potrebi
povećanja mjesečno proračuna u kojem molimo da za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017.
godine za našu Bolnicu planiraju minimalni mjesečni proračun od 9.200.000,00 kn.
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b) Ravnatelj je ukratko upoznao članove Upravnog vijeća s problemima koji se javljaju u tijeku izgradnje
novog Zavoda za forenzičku psihijatriju.
Predloženo je da Bolnica o tome informira Ministarstvo zdravstva i vlasnika Grad Zagreb.
c) Dana 12. ožujka 2017. godine ističe Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u
javnim službama, a nije poznato hoće li do tog datuma biti potpisan novi TKU. Kako bi se izbjegla
mogućnost da radnici ostanu bez pojedinih materijalnih prava utvrđenih tim Ugovorom možemo doći
u situaciju da moramo po hitnom postupku donijeti dopunu Pravilnika o radu koji će sadržajno
odgovarati trenutno važećim odredbama TKU, a koji bi bio u primjeni do donošenja novog Ugovora.
Prijedlog izmjena Pravilnika o radu je pripremljen pa ukoliko bude potrebno sazvat će se izvanredna
sjednica Upravnog vijeća radi njegovog donošenja.

3

