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6. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 27. travnja 2018. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća održane 28. ožujka 2018. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća održane 28. ožujka 2018. godine. 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje I-III 2018. godine i za mjesec ožujak 2018.  
          godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje I-III 2018. godine i mjesec ožujak 
2018. godine. 
 
 
Ad 3) Prijedlog Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2018. godinu 
 

O D L U K A 
 
Usvaja se Plan prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2018. godinu u iznosu od 2.000.000,00 kuna.  
 

KONTO NAZIV KOLIČINA 
PLAN ZA 

2018. 

4221 Uredska oprema i 
namještaj 

Kreveti za standardnu bolničku 
njegu sa madracima 

45 450.000,00 

421 Ostali građevinski 
objekti 

 

Izgradnja dijela ulične ograde 
ispred Bolnice 

1 850.000,00 

451 Dodatna ulaganja 
na 

građevinskim objektima 

Sanacija elektroinstalacija na 
„devetki“ – Zavod za forenzičku 

psihijatriju 
1 700.000,00 

UKUPNO 
 

 2.000.000,00 

 
 
Ad 4) Donošenje Plana potrebnih specijalizacija za 2018. godinu 
 

O D L U K A 

 

 

Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče u 2018. godini planiraju se: 

- tri specijalizacije iz psihijatrije 

- jedna specijalizacija iz medicinske biokemije 
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Ad 5) a) Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Bolnice 
 

O D L U K A 
 
Prof. dr. sc. Vlado Jukić imenuje se vršiteljem dužnosti ravnatelja Bolnice na razdoblje od šest mjeseci koje 
počinje teći 15. srpnja 2018. godine. 
 
b) Zamolba za produženje radnog odnosa 

 
O D L U K A 

 
Odobrava se produženje radnog odnosa prof. dr. sc. Vladi Jukiću, dr. med. do 30. rujna 2019. 

 
 
Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja i nastavak rada uz mirovinu 
 

a) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta 

Na neodređeno vrijeme  
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja 
- vozač – 1 izvršitelj 

 

Na određeno vrijeme putem mjere Zavoda za zapošljavanje 
- farmaceutski tehničar pripravnik – 1 izvršitelj 

 

 
b) Nastavak radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu 

 
Odobrava se produženje radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu Stojanu Kelavi, 

dr. med. specijalistu psihijatrije u trajanju od jedne godine. 

 

Ad 7) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje I-III 2018. godine 
 

O D L U K A 
 
 Usvaja se Izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje I – III 2018. godine. 
 
 
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za zadnji tjedan u svibnju 2018. godine. 
 

 

Ad 9) Razno 
 
a) Ravnatelj je informirao da se u bolnici trenutno provodi redovna kontrola od strane Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje. 

 

b) Ravnatelj je pozvao članove Upravnog vijeća da nakon sjednice obiđu gradilište novog Zavoda za 

forenzičku psihijatriju.  


