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35. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 19. srpnja 2016. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća održane 20. lipnja 2016. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik 34. sjednice Upravnog vijeća održane 20. lipnja 2016. godine. 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine  
          i za mjesec lipanj 2016. godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. 
godine i za mjesec lipanj 2016. godine 
 
 
Ad 3) Izvješće o bolničkim infekcijama u 2015. godini 
 

Z A K L J U Č A K  
 
 Prihvaća se godišnje izvješće Bolničkog povjerenstva za kontrolu, sprječavanje i suzbijanje bolničkih 
infekcija za 2015. godinu. 
 
 
Ad 4) Informacija o produženju Ugovora s HZZO-om do kraja 2016. godine 
 

O D L U K A 
 

a) Odobrava se sklapanje Dodatka V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne 
zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015 . godine, a koji se odnosi na 
razdoblje do 31. prosinca 2016. godine. 
 

b) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru. 
 

Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
 
I. 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za: 
- liječnika specijalistu psihijatra – dva izvršitelja 
 

II. 
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na određeno vrijeme za: 
- medicinsku sestru/tehničara – dva izvršitelja 
 

III. 
Odobrava se pokretanje postupka za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 
trajanju od jedne godine za slijedeće radno mjesto:  
- fizioterapeutski tehničar pripravnik – jedan izvršitelj 
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Ad 6) Davanje ovlaštenja ravnatelju za sklapanje ugovora s osiguravajućim društvom 
 

O D L U K A 
 

Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje ugovora s Jadranskim osiguranjem d.d. na iznos premije od 
93.810,18 kuna, za pokriće osiguranja imovine (76.213,84 kn) i osiguranja od odgovornosti (17.596,34 kuna). 
 
 
Ad 7) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova 
 

ZAKLJUČAK 
 

 Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2016. godine. 
 
 
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 
 S obzirom na predstojeće godišnje odmore točan datum sljedeće sjednice dogovorit će se naknadno. 

 
Ad 9) Razno 
 

a) Toplovod 

Ravnatelj je informirao Upravno vijeće da je Ured za javnu nabavu objavio natječaj za izmjenu 
toplovoda te se nadamo da će se cijeli postupak okončati i radovi obaviti do početka sezone grijanja. 
 

b) Forenzika 
Dobili smo obavijest od Središnje agencije za financiranje da je naš projekt za izgradnju Zavoda za 
forenzičku psihijatriju prošao faze provjere projekta te se čeka donošenje Odluke o financiranju i 
potpisivanje ugovora. 
 

c) Rekonstrukcija „stolarije“ 
Gradski ured za zdravstvo dostavio je Gradskom uredu za financije prijedlog i suglasnost za 
prenamjenu dijela sredstava predviđenih za rekonstrukciju Odjela za psihogerijatriju koja bi se 
usmjerila u adaptaciju zgrade „stolarije“ u prostor za radno okupacijsku terapiju. 
 

 

 
 
 


