5. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 28. ožujka 2018. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane 22. veljače 2018. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane 22. veljače 2018. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje I-II 2018. godine i za mjesec veljaču 2018.
godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje I-II 2018. godine i mjesec veljaču
2018. godine.
Ad 3) Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Klinike za psihijatriju Vrapče
ODLUKA
Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u predloženom tekstu.
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
1.

Na neodređeno vrijeme
-

2.

liječnik specijalist neurolog – 1 izvršitelj
stručni prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj
psiholog – 1 izvršitelj
stručni prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj
tajnik ustanove – 1 izvršitelj
tajnik Centra za provođenje psihijatrijskih vještačenja – 1 izvršitelj

Na određeno vrijeme:
-

stručni prvostupnik sestrinstva – 2 izvršitelja
medicinska sestra –tehničar – 2 izvršitelja

Ad 5) Imenovanje zamjenika ravnatelja
ODLUKA
Doc. dr. sc. Petrana Brečić imenuje se zamjenicom ravnatelja na mandatno razdoblje od četiri godine, a koje
počinje teći od 1. travnja 2018. godine.
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Ad 6) Sklapanje Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
ODLUKA
a) Odobrava se sklapanje Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene
zaštite za razbolje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
b) Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje navedenog Ugovora.
Ad 7) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2018. godinu
ODLUKA
Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu.
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za srijedu, 25. travnja 2018. godine u 14,00 sati.
Ad 9) Razno
a) Sastanak Odbora za zdravstvo
Dana 19. ožujka 2018. na sjednici Odbora za zdravstvo ravnatelj je prezentirao podatke o poslovanju
Bolnice za razdoblje od 2014. do 2018. godine.
Također je iznio sve probleme vezane za projekt izgradnje novog Zavoda za forenzičku psihijatriju, a
posebno problem financiranja radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom.
Članovi Odbora pokazali su razumijevanje za iznesene probleme.
b) Sastanak u Ministarstvu zdravstva
Ravnatelj je informirao da je danas u Ministarstvu zdravstva održan sastanak ravnatelja i predsjednika
Upravnih vijeća zagrebačkih zdravstvenih ustanova. Tema sastanka je financijsko izvješće o poslovanju
za veljaču 2018. godine.
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