3. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 24. siječnja 2017. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane 21. prosinca 2016. godine
Prihvaćen je zapisnik 2. sjednice Upravnog vijeća održane 21. prosinca 2016. godine.
Ad 2) Informacija ravnatelja o provedenoj inventuri dugotrajne imovine, sitnog inventara i stanja
potraživanja i obveza na dan 31. prosinca 2016. godine
ZAKLJUČAK
I.
Prihvaća se informacija o Izvješću o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara i zaliha
materijala redovite djelatnosti, te obveza i potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2016. godine.

naplate.

II.
U Izvješću iz točke I. ove Odluke u cijelosti se prihvaća otpis potraživanja zbog nemogućnosti

Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za mjesec prosinac 2016.
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za prosinac 2016. godine.
Ad 4) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1.1. do 31. 12. 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
godine.
Ad 5) Informacija o Odluci HZZO-a o produženju ugovornog razdoblja do 31. ožujka 2017.
ODLUKA
a) Odobrava se sklapanje Dodatka Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne
zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja 2015. do 31. prosinca 2016. godine, a koji se odnosi
na razdoblje do 31. ožujka 2017. godine.
b) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru.
Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
Na neodređeno vrijeme:
- stručni prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj
- knjigovođa – 1 izvršitelj
Na određeno vrijeme:
- medicinska sestra tehničar SSS – 3 izvršitelja
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Ad 7) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje I-XII 2016. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2016. godine.
Ad 8) Naknada za članove Etičkog povjerenstva
ZAKLJUČAK
Mjesečna naknada za rad članova Etičkog povjerenstva za 2017. godinu iznosi 300,00 neto.
Ad 9) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica zakazana je za 22. veljače 2017. godine u 14,00 sati.
Ad 10) Razno
Ravnatelj je pozvao članove Upravnog vijeća na otvaranje Župićevog muzeja Klinike za psihijatriju
Vrapče i stalnog postava likovnih radova bolesnika bolnice „Vrapče“.
Muzej će biti otvoren u petak, 27. siječnja 2017. u 18 sati – uoči otvaranja Noći muzeja 2017.
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