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20. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 24. svibnja 2019. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 19. sjednice održane 25. travnja 2019. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća održane 25. travnja 2019. godine. 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2019. godine  
          i za mjesec travanj 2019. 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2019. 
godine i za mjesec travanj 2019. 
 
 
Ad 3) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu 
 

ODLUKA 
 

Usvaja se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu u iznosu od 35.500,00 kuna i to: 
 

- na red. broju 21a   Izdaci za kapitalna ulaganja (knjige) -  35,500,00 kn 
- izrada nove web stranice     +  35.500,00 kn 

 
 
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja  
 

O D L U K A 
 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta na neodređeno vrijeme: 

 
- medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja 
- servirka-spremačica – 3 izvršitelja 

 KV radnik (zidar) u Tehničkoj službi – 1 izvršitelj  
 Pomoćni radnik u Tehničkoj službi – 3 izvršitelja  

 
 
Ad 5) Davanje ovlaštenja za sklapanje Dodatka III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko  
         konzilijarne zdravstvene zaštite 
 

O D L U K A 
 

Ovlašćuje se v.d. ravnateljice, doc.dr.sc. Petrana Brečić na potpisivanje navedenih Dodataka Ugovoru s 

Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. 

 
 
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 1. srpnja 2019. godine u 14,00 sati. 
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Ad 7) Razno 
 
a) Povodom obilježavanja 140. obljetnice Klinike za psihijatriju Vrapče snimit će se dokumentaristički film 

pod radnim naslovom “140 godina Klinike za psihijatriju Vrapče” u trajanju od 20-ak minuta. Scenarij, 
režija i kompletna izrada filma povjerena je prof. dr. art. Zrinku Ogresti.  
 

b) U četvrtak, 6. lipnja 2019 godine povodom obilježavanja Dana prava osoba s duševnim smetnjama 
organiziran je simpozij pod naslovom Procjena poslovne sposobnosti u kontekstu prava osoba s 
duševnim smetnjama – Zakonska regulativa i praksa. 
Cjelokupni program simpozija bit će ujedno i prilika prisjetiti se našeg velikog ravnatelja, prof. dr. sc. 
Vlade Jukića, koji je bio idejni začetnik inicijative za utemeljenje Dana prava osoba s duševnim 
smetnjama. 
 


