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36. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 25. kolovoza 2016. godine 
 

 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 35. sjednice Upravnog vijeća održane 19. srpnja 2016. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik 35. sjednice Upravnog vijeća održane 19. srpnja 2016. godine. 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2016. godine  
          i za mjesec srpanj 2016. godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2016. 
godine i za mjesec srpanj 2016. godine 
 
 
Ad 3) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
I. 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za: 
- stručni prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – jedan izvršitelj 
 

II. 
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje na određeno vrijeme za: 
- medicinsku sestru/tehničara – dva izvršitelja 
 

III. 
Odobrava se pokretanje postupka za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 
trajanju od jedne godine za slijedeće radno mjesto:  
- farmaceutski tehničar pripravnik – jedan izvršitelj 
 

 
Ad 4) Donošenje odluke o podnošenju zahtjeva za dodjelu naziva Referentnog centra Ministarstva  
    zdravlja za socioterapiju i rehabilitaciju 
 

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 socioterapiju i rehabilitaciju“. 
 

II. 
 Elaborat Bolnice s dokumentima o ispunjavanju uvjeta proslijediti će se Nacionalnom zdravstvenom 
vijeću Ministarstva zdravlja na daljnji postupak. 
 
Ad 5) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 
 Točan datum sljedeće sjednice dogovorit će se naknadno. 
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Ad 6) Razno 
 

1. Ravnatelj je informirao članove Upravnog vijeća o stanju investicijskih radovi koji su u tijeku u Bolnici 
a) Toplovod 

Ured za javnu nabavu dostavio je dokumentaciju iz javnog nadmetanja za izbor izvođača radova za 
zamjenu toplovoda u krugu Bolnice radi izrade analize i ocjene ponuda.  
Analiza je vraćena uredu te je zatraženo da se odluka donese što prije s obzirom na predstojeću 
sezonu grijanja. 
 

b) Rekonstrukcija Odjela za psihogerijatriju 
Prema informacija dobivenim od projektanata projektna dokumentacija je završena i predan zahtjev 
za građevinsku dozvolu.  
 

2. Odluka o zabrani zapošljavanja 
Vlada RH donijela je novu odluku o zabrani zapošljavanja u javnim službama. Prema toj odluci, uz 
suglasnost nadležnog ministarstva, može se odobriti zapošljavanje po sistemu „dva za jedan“, za 
zapošljavanje na pomoćno tehničkim poslovima i dalje treba koristiti vanjske pružatelje usluga, osim 
u slučaju ako to nije moguće odnosno ako se dokaže da je takav način zapošljavanja skuplji.  
Za zapošljavanje na određeno vrijeme radi zamjene odsutnog radnika nije potrebna suglasnost 
ministarstva. 
I nadalje, prema naputku Ministarstva potrebno je tražiti suglasnost za zapošljavanje za 
zapošljavanje pripravnika odnosno polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog 
odnosa, te za rad nakon navršenih 65 godina života.  

 


