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18. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 25. ožujka 2019. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 17. sjednice održane 25. veljače 2019. godine i izvanredne sjednice  
         održane dana 8. ožujka 2019. godine 
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 17. sjednice Upravnog vijeća održane 25. veljače 2019. godine i zapisnik 
izvanredne sjednice održane 8. ožujka 2019. godine. 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 28. veljače 2019. godine  
          i za mjesec veljaču 2019. 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 28. veljače 2019. 
godine i za mjesec veljaču 2019. 
 
 
Ad 3) Donošenje Plana specijalizacija za 2019. godinu 
 

O D L U K A 
 

Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče u 2019. godini planiraju se: 
- tri specijalizacije iz psihijatrije 
- jedna specijalizacija iz gerijatrije 

 
 
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 – 6 izvršitelja 
 

Na određeno vrijeme  
 

- medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj 
 

- servirka-spremačica – 1 izvršitelj 

 
 
Ad 5) Davanje ovlaštenja za potpisivanje ugovora o nabavi 
 

O D L U K A 
 
 Daje se ovlaštenje za potpis ugovora o nabavi koji će se sklapati nakon što odluka o izboru 
najpovoljnije ponude postane konačna sa sljedećim ponuditeljima 
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a) PRIMAT RD d.o.o. – iznos ugovora 557 558,00 kn bez PDV-a 
(Opća oprema prostorija) 
 

b) PRIMAT LOGISTIKA d.o.o. – iznos ugovora 697.687,00 kn bez PDV-a 
(Tipska oprema) 
 

c) PRIMAT RD d.o.o. – iznos ugovora 254.043,00 kn bez PDV-a 
(Uređaji i aparati) 

 
 Odluka pod točkom b) dostavit će se gradonačelniku Grada Zagreba radi ishođenja suglasnosti. 
 
 
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 29. travnja 2019. godine u 14,00 sati. 
 
 
Ad 7) Razno 
 
a) Doc.dr.sc. Petrana Brečić je obavijestila Upravno vijeće o posjetu pročelnika Gradskog ureda za 

obrazovanje Ivice Lovrića Školi za medicinske sestre Vrapče kojom prilikom je iskazana potreba za 
proširenjem prostora škole bilo putem dogradnje i rekonstrukcije postojećeg objekta ili dodjelom dijela 
zemljišta Bolnice za izgradnju novog objekta.  
Načelno bi Bolnica bila suglasna samo s dogradnjom i rekonstrukcijom postojećeg objekta. 

 
b) Vesna Mudrovčić, dipl. oec. je dala informaciju da zapisnik s HZZO-om o usklađenju potraživanja nije 

potpisivan unatrag tri godine jer HZZO ne priznaje višak fakturiranja iz prethodnih godina i uvijek je 
početno stanje nula i zapisnik se odnosi samo na tekuću godinu. U računovodstvu je i dalje evidentirano 
cca 30.000 stavaka/računa iz prethodnih godina koji nisu priznati.  
Prema našim informacijama za sada su zapisnik potpisale KB Sveti Duh i bolnica Goljak, dok ostale 
zdravstvene ustanove još uvijek čekaju s potpisom zapisnika o usklađivanju. 
Potpisivanje zapisnika o usklađivanju za 2018. predložit će se Upravnom vijeću nakon što to bude 
učinila i većina zdravstvenih ustanova. 


