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24. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 18. rujna 2019. godine 
 

Prije prihvaćanja dnevnog reda ravnateljica je predložila da se dnevni red dopuni s novom točkom 5.  
- Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu 
 
Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7. 
 
Predloženi dnevni red stavljen je na glasovanje, te se konstatira da je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 23. sjednice održane 3. rujna 2019. godine  
 
 Budući da članovi Upravnog vijeća nemaju primjedbi na zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća 
Bolnice održane 3. rujna 2019. godine koji je dostavljen uz poziv, zapisnik se jednoglasno prihvaća. 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2019.  
     godine i za mjesec kolovoz 2019. 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 
2019. godine i za mjesec kolovoz 2019. 
 
 
Ad 3) Donošenje općih akata 

1. Pravilnici vezani za usklađivanje s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka 
a) Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka 
b) Pravilnik o upravljanju incidentima u slučaju povrede osobnih podataka 
c) Pravilnik o korištenju sustava video nadzora 

 

2. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 
 
 

O D L U K A 
 

a) Donosi se Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka 

b) Donosi se Pravilnik o upravljanju incidentima u slučaju povrede osobnih podataka 

c) Donosi se Pravilnik o korištenju sustava video nadzora 

d) Donosi se Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe 
 

 
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 

 
- medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj 
- pomoćni radnik – 1 izvršitelj u Službi prehrane 
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Ad 5) Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu 
 

ODLUKA 
 

Usvaja se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu u iznosu od 127.000,00 kuna i to: 
 
             -  na red. broju  14 –   Ostali izdaci  - grupa intelektualne i osobne usluge   

                                               -   Znanstveno istraživačke usluge    -127.000,00 kn  

                                                -  Revizorske usluge                          +127.000,00 kn 

 
 
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća održat će se 28. listopada 2019. s početkom u 14,00 sati. 
 
 

Ad 7) Razno 
 
Doc. dr. sc. Petrana Brečić obavijestila je prisutne članove Upravnog vijeća da će se u ponedjeljak 30. rujna 
2019. godine u Edukacijskom centru Klinike za psihijatriju Vrapče održati završno događanje projekta 
Izgradnje Centra za forenzičku psihijatriju. Sukladno Ugovoru o provođenju projekta obvezni smo po 
završetku projekta obavijestiti javnost o ciljevima i rezultatima projekta koji se financiraju iz sredstva EU. 
 


