22. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 26. srpnja 2019. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 21. sjednice održane 3. srpnja 2019. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća održane 3. srpnja 2019. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
i za mjesec lipanj 2019.
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.
godine i za mjesec lipanj 2019.
Ad 3) Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Bolnice
ODLUKA
I.
Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče za mandatno razdoblje od četiri
godine.
II.
Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“ i dnevnom glasilu sa sljedećim uvjetima:
Za ravnatelja Bolnice može se imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

-

završen sveučilišni diplomski studij
pet godina radnog iskustva u struci

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta potrebno je
priložiti životopis i program rada.
Sudionici natječaja bit će obaviješteni o izboru i imenovanju u roku od 45 dana od zaključenja natječaja.
Ad 4) Izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova
ZAKLJUČAK
Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2019. godine.
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Ad 5) Imenovanje Povjerenstva za izbor specijalizanata
ODLUKA
I.
Imenuje se Povjerenstvo za izbor specijalizanata u sljedećem sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

doc. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med.
doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med.
doc. dr. sc. Tihana Jendričko, dr. med.
doc. dr. sc. Nadica Buzina, dr. med.
Ivan Ćelić, dr. med.

II.
U svom radu Povjerenstvo se dužno pridržavati odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN
broj 83/15).
Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:
Na neodređeno vrijeme
-

pomoćni radnik – 2 izvršitelja u Službi prehrane

Na određeno vrijeme
-

medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja

Ad 7) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća održat će se 2. rujna 2019. s početkom u 14,00 sati.
Ad 8) Razno
Doc. Brečić je obavijestila članove Upravnog vijeća o incidentu koji se dogodio početkom ovog
mjeseca kada su dva huligana u krugu Bolnice napala našeg pacijenta koji je tom prigodom zadobio
kontuziju glave i hematome. Policija koja je pozvana nije niti izašla na mjesto događaja niti su počinitelji
otkriveni.
S obzirom da to nije jedinstveni slučaj razmatra se mogućnost postavljanja video nadzora kojim bi se
kontrolirali pojedini dijelovi kruga Bolnice. Bolnica je otvorenog tipa, ima veliki park, u krugu Bolnice nalazi se
srednja škola i kapelica pa je teško kontrolirati tko sve prolazi bolničkim krugom.
Održan je sastanak s tvrtkom Tehnozavod Marušić koja se bavi poslovima tehničke zaštite i
osiguranja objekata radi razmatranja mogućnosti izrade projekta video nadzora. Prema dobivenoj informaciji
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cijena projekta iznosila bi oko 100.000,00 kn, dok bi cijena nabave i postavljanja video nadzora iznosila cca
2.000,000,00 kn.
Predsjednik Upravnog vijeća je potvrdio da bi bilo dobro konzultirati se sa stručnjacima za sigurnost
kako bi se našao najoptimalniji način zaštite i pacijenata i zaposlenika radi izbjegavanja incidentnih situacija
koje se događaju.
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