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11. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 24. lipnja 2014. godine  
 

ODLUKE I ZAKLJUČCI 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 29. svibnja 2014. godine  
 

Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća održane 29. svibnja 2014. godine jednoglasno je prihvaćen. 
 
Ad 2) Izvješće o izvršenom programu rada za svibanj i I-V 2014. godine 
 

Z A K L J U Č A K  
 

 Usvaja se Izvješće o izvršenom programu rada za svibanj i razdoblje I-V 2014. godine. 
 
Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. 1. do 31. 5. 2014. godine 
  

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1. 1. do 31. 5. 2014. godine. 
 
Ad 4) Zahtjev za zaštitu prava zbog rješenja o plaći 
 

O D L U K A 
 

 Odbijaju se zahtjevi za zaštitu prava podnijeti protiv rješenja o plaći kojim je umanjena plaća 
sukladno Zakonu o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža (N. N. 
41/2014). 
 
Ad 5) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o nabavi 
 

O D L U K A 
 

 Ovlašćuje se ravnatelj prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje Ugovora o godišnjoj nabavi za nabavu 
pelena za odrasle s ponuditeljem BAUERFEIND d.o.o. na iznos od 178.400,00 kn bez PDV-a. 
 
Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta 
na neodređeno vrijeme (mirovina, odlazak na rad u inozemstvo) 
- medicinska sestra/tehničar– šest izvršitelja 
- stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike – jedan izvršitelj 
- stručni prvostupnik fizioterapija – jedan izvršitelj 
- laboratorijski tehničar – jedan izvršitelj 
- spremačice – četiri izvršitelja 
na određeno vrijeme (porodiljni dopust, dugotrajno bolovanje) 
- medicinska sestra/tehničar – pet izvršitelja 
 
mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
- prof. psihologije – jedan izvršitelj 
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Ad 7) Donošenje odluke o podnošenju zahtjeva za dodjelu naziva Referentnog centra Ministarstva  
          zdravlja za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije te Referentnog  
          centra Ministarstva zdravlja za forenzičnu psihijatriju“ 
 

I. 
O D L U K A 

 

I. 
 Prihvaća se prijedlog Stručnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče o pokretanju postupka za dodjelu 
naziva "Referentnog centra Ministarstva zdravlja za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra 
shizofrenije". 
 

II. 
 Elaborat Bolnice proslijediti će se Nacionalnom zdravstvenom vijeću Ministarstva zdravlja na daljnji 
postupak. 
 
II. 

O D L U K A 
 

I. 
 Prihvaća se prijedlog Stručnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče o pokretanju postupka za dodjelu 
naziva "Referentnog centra Ministarstva zdravlja za forenzičku psihijatriju“. 
 

II. 
 Elaborat Bolnice proslijediti će se Nacionalnom zdravstvenom vijeću Ministarstva zdravlja na daljnji 
postupak. 
 


