3. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 25. siječnja 2018. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane 20. prosinca 2017. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane 20. prosinca 2017. godine.
Ad 2) Informacija ravnatelja o provedenoj inventuri dugotrajne imovine, sitnog inventara i stanja
potraživanja i obveza na dan 31. prosinca 2017. 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 2017. godine.
II.
U Izvješću iz točke I. ove Odluke u cijelosti se prihvaća otpis potraživanja zbog nemogućnosti
naplate.
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za mjesec prosinac 2017. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za prosinac 2017. godine.
Ad 4) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017.
godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice razdoblje I-XII 2017. godine.
Ad 5) Sklapanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba za 2018.
godinu
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog
smještaja i liječenja neubrojivih osoba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
Ad 6) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o nabavi
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora o javnoj nabavi.
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Ad 7) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
I.
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:
- specijalist psihijatrije – jedan izvršitelj
- medicinska sestra/tehničar SSS – 1 izvršitelj
II.
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na određeno vrijeme za sljedeće radno mjesto:
- knjigovođa – jedan izvršitelj

III.
Odobrava se pokretanje postupka za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
trajanju od jedne godine za slijedeća radna mjesta:
- prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike – jedan izvršitelj
- zdravstveno laboratorijski tehničar – jedan izvršitelj
Ad 8) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje I-XII 2017. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2017. godine.
Ad 9) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 21. veljače 2018. godine u 14,00 sati.
Ad 10) Razno
a) Forenzika
Radovi na izgradnji novog Zavoda za forenzičku psihijatriju su u tijeku i završetak građevinskih
radova planira se do 30. travnja 2018.
Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje dostavljen je zahtjev za produljenjem razdoblja
provedbe projekta u trajanju od 12 mjeseci odnosno do 31. prosinca 2018. godine.
b) Fontana
U ponedjeljak, 15. siječnja 2018. godine započeli radovi na rekonstrukcije fontane ispred glavne
zgrade Bolnice. Radovi bi trebali biti završeni do 1. travnja 2018. godine
c) Stolarija
U tijeku su radovi na adaptaciji zgrade „stolarije“.
d) Psihogerijatrija
Početak radova na sanaciji, adaptaciji i dogradnji zgrade Odjela psihogerijatrije („osmice“) predviđen
je za 26. veljače 2018. godine. Rok izgradnje je godinu dana.
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e) Obavijest o novim limitima od HZZO-a
Od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dobili smo obavijest o visini mjesečnog limita za
razdoblje siječanj – prosinac 2018. godine koji za našu Bolnicu iznosi 8.852.660,63 kn, ali još nismo
dobili Ugovore na potpis. S obzirom da će Upravno vijeće trebati dati ovlaštenje ravnatelju za
potpisivanje ugovora s HZZO-om najvjerojatnije ćemo morati imati telefonsku sjednicu Upravnog
vijeća.
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