8. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 28. lipnja 2017. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 30. svibnja 2017. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 30. svibnja 2017. godine
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2017. godine
i za mjesec svibanj 2017. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za svibanj i razdoblje I-V 2017. godine.
Ad 3) Donošenje općih akata
a) Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i
zdravstvenih radnika
b) Pravilnika o jednostavnoj nabavi
ODLUKA
a) Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i
zdravstvenih radnika u predloženom tekstu.
b) Donosi se Pravilnik o jednostavnoj nabavi u predloženom tekstu.
Ad 4) Informacija o Odluci HZZO-a o produženju ugovornog razdoblja do 31. prosinca 2017. godine
ODLUKA
a) Odobrava se sklapanje Dodatka Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne
zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine, a koji se odnosi na
razdoblje do 31. prosinca 2017. godine.
b) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru.
Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
Na neodređeno vrijeme:
- medicinska sestra/tehničar SSS – 2 izvršitelja
- knjigovođa – 1 izvršitelj
- spremačica – 3 izvršitelja
Na određeno vrijeme:
- medicinska sestra –tehničar – 3 izvršitelja
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Ad 6) Izvješće o bolničkim infekcijama u 2016.
ZAKLJUČAK
Prihvaća se godišnje izvješće Bolničkog povjerenstva za kontrolu, sprječavanje i suzbijanje bolničkih
infekcija za 2016. godinu.
Ad 7) Davanje ovlaštenja ravnatelju za sklapanje ugovora s osiguravajućim društvima
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje ugovora s Jadranskim osiguranjem d.d. na iznos premije od
124.997,50 kuna, za pokriće osiguranja imovine (89.848,50 kn) i osiguranja od odgovornosti (35.149,00
kuna).
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice
.

Sljedeća sjednica planira se za zadnji tjedan mjeseca srpnja 2017. godine.

Ad 9) Razno
a) Forenzika
S obzirom da je došlo do produženja radova na izgradnji nove zgrade Forenzike, Zagrebgradnja d.o.o.
nam je dostavila novu garanciju banke kao jamstvo za dobro izvršenje posla koja vrijedi do 31. prosinca
2017. godine.
b) Postupci javne nabave
 Objavljeno je nadmetanje za rekonstrukciju „stolarije“. Rok za dostavu ponuda je 29. lipnja 2017.
godine kada će biti i otvaranje ponuda.


Nadmetanje za izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje psihogerijatrije Klinike za psihijatriju
Vrapče trenutno je na prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te
očekujemo objavljivanje nadmetanja.

c) Ministarstvo zdravstva dostavilo je suglasnost ravnatelju za produženje radnog odnosa do kraja iduće
akademske godine.
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