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32. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 2. svibnja 2016. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 31. sjednice Upravnog vijeća održane 29. ožujka 2016. godine i  
          izvanredne sjednice održane 12. travnja 2016. godine  
 
 Prihvaćeni su zapisnici 31. sjednice Upravnog vijeća održane 29. ožujka 2016. godine i izvanredne 
sjednice Upravnog vijeća održane 29. ožujka 2016. godine. 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za ožujak i razdoblje I-III 2016. godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za ožujak i razdoblje I-III 2016. godine. 
 
Ad 3) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova u Klinici za psihijatriju Vrapče za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. godine. 
 
 
Ad 4) Zamolba za produženje radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu 
 

O D L U K A 
 

Odobrava se produženje radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena dr. sc. Pavlu 
Krmpotiću, specijalistu neurologije u trajanju od jedne godine. 

 
Ova Odluka dostavit će se Gradu Zagrebu i Ministarstvu zdravlja radi ishođenja prethodne 

suglasnosti. 
 
 
Ad 5) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2016. godinu 
 

O D L U K A 
 

Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu na slijedećim stavkama: 
 

1. Rashodi - izdaci povećavaju se za ukupan iznos od 1.100.000,00 kn iz prenesenog dijela viška prihoda iz 

2015. godine   

 

2. Plan  nabave  osnovnih sredstava za 2016. godinu  smanjuje se  kako slijedi: 
 

- na rednom broju  IV 3a – parna sušilica                                                    -  50.000,00 kn 

- na rednom broju  IV 5a – klima uređaji                                                      -  25.000,00 kn  

- na rednom broju   V 2a – noćni ormarići                                                    -  75.000,00 kn  

- na rednom broju  VI 2a – sanitet vozilo                                                    -  250.000,00 kn  

- na rednom broju VII 1a – lift                                                                     -  300.000,00 kn  

Ukupno                                                                                                       - 700.000,00 kn 
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II. 

Nastavno na točku I ove Odluke prihvaća se rebalans Plana dodatnih ulaganja na građevinskim objektima i 

opremi za 2016. godinu koji se utvrđuje kako slijedi:  
 

- Nabava i instaliranje sigurnosnih kamera         50.000,00 kn   

- Izmjena toplovoda u krugu Bolnice       2.800.000,00 kn  

- Rezervni kotao u plinskoj parnoj kotlovnici    1.000.000,00 kn                 

Ukupna planska vrijednost         3.850.000,00 kn  

  

III. 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća o donošenju Rebalansa Plana prihoda i 

rashoda za 2016. godinu sa 31. sjednice Upravnog vijeća održane 29. ožujka 2016. godine. 

 

Ad 6) Sklapanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba za 2016.  
         godinu 
 

O D L U K A 
 Odobrava se sklapanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba 
za 2016. godinu. 
 
 
Ad 7) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora 
          a) HEP – povećanje vršne snage 

   b) Zavod za arhitekturu – projektantski nadzor 
 

ODLUKA 
 

a) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s tvrtkom HEP- Operator 
distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb za povećanje priključne snage od 266 kW u iznosu od 
452.200,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 565.260,00 kn. 
 

b) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora sa Zavodom za arhitekturu 
Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o obavljanju projektantskog nadzora u sklopu 
izgradnje Zavoda za forenzičku psihijatriju kojeg će obavljati glavna projektantica prof. Gordana 
Žaja, d.i.a. na iznos od 255.360,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 319.200,00 kn. 

 
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 
 Datum sljedeće sjednice bit će naknadno dogovoren. 
 
Ad 7) Razno 
 
Članica Upravnog vijeća Sanja Odić postavila je pitanje što je sa isplatom jubilarne nagrade za 2013. godinu 
po uvećanoj osnovici. 
Ljiljana Vukšić, dipl. iur. je odgovorila da je točno da je temeljem Odluke Vlade  (NN 65/15) isplaćena razlika 
jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. godinu, a 2013. nije bila obuhvaćena tom Odlukom. 
Za sada nismo dobili nikakvu uputu o drugačijem postupanju.  
Ravnatelj je predložio da se izračuna iznos koji bi bio potreban za isplatu razlike jubilarne nagrade za 2013. 
godinu pa se nakon toga može razgovarati o eventualnoj isplati. 


