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27. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 16. prosinca 2019. godine  
 
Prije prihvaćanja dnevnog reda ravnateljica je predložila da se dnevni red dopuni s novim točkama. 
 

- Prihvaćanje zapisnika s izvanredne sjednice od 12.12.2019. godine i 16.12.2019. 
- Davanje ovlaštenja za potpisivanje okvirnog sporazuma za servisiranje, preventivno održavanje i 

popravke CT uređaja 
 
Predloženi dnevni red stavljen je na glasovanje, te se konstatira da je jednoglasno prihvaćen. 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 26. sjednice održane 25. studenog 2019. godine, te  
          izvanrednih sjednica održanih 12. prosinca i 16. prosinca 2019. godine 
 
 Prihvaćeni su zapisnici sa 26. sjednice Upravnog vijeća održane 25. studenog 2019. godine, te 
zapisnici izvanrednih sjednica održanih 12. prosinca i 16. prosinca 2019. godine. 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2019.  
    godine i za mjesec studeni 2019. 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 
2019. godine i za mjesec studeni 2019. 
 
 
Ad 3) Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2019. godinu 
 

ODLUKA 
 

 Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2019. godinu u ukupnom 
iznosu od 141.700.000,00 kn. 
 
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K E 
1. 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 
 

Na određeno vrijeme  
- radni terapeut – 1 izvršitelj 
- knjigovođa – 1 izvršitelja 
- liječnik sekundarac – 1 izvršitelj 

 
2. 

I. 
Prim. dr. sc. Danilo Hodoba., spec. psihijatar podnio je zamolbu da mu se i nadalje omogući rad s 

pola radnog vremena uz mirovinu u trajanju od jedne godine na Zavodu za psihijatrijska istraživanja.  
II. 

Ova Odluka dostavit će se Gradu Zagrebu i Ministarstvu zdravstva radi ishođenja prethodne 
suglasnosti. 
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Ad 5) Davanje ovlaštenja za potpisivanje okvirnog sporazuma za servisiranje, preventivno održavanje  
          i popravke CT uređaja 
 

O D L U K A 
 
Ovlašćuje se ravnateljica doc. dr. sc. Petrana Brečić na potpisivanje okvirnog sporazuma s tvrtkom 

Medial d.o.o. na razdoblje od dvije godine uz sklapanje dva jednogodišnja ugovora o javnoj nabavi za 
nabavu usluge servisiranja, preventivnog održavanja i popravaka CT uređaja. 

Vrijednost okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije godine iznosi 499.987,20 kn bez PDV-a. 
 

 
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice 

 
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 27. siječnja 2020. godine u 14,00 sati. 
 
 

Ad 8) Razno 
 

Doc. dr. sc. Domagoj Vidović je informirao da je dr. Ana Jadrijević-Tomas otišla u posjet Centru za 
poremećaje spavanja u Bologni u okviru Univerzitetske bolnice te je dogovoreno kako će na sljedećoj 
sjednici Upravnog vijeća iznijeti svoja iskustva u vidu kraće prezentacije. 
 
 


