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5. sjednice Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 30. ožujka 2017. 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane 28. veljače 2017. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća održane 28. veljače 2017. godine  
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 28. veljače 2017. godine  
     i za mjesec veljaču 2017. godine 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za veljaču i razdoblje I-II 2017. godine. 
 
Ad 3) Prijedlog Plana prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2017. godinu 
 
 

O D L U K A 
 

Usvaja se Prijedlog Plana prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2017. godinu u iznosu 
2.000.000,00 kn. 

 

 Usvaja se Plan prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2017. godinu u iznosu od 2.000.000,00 

kuna. 

 

KONTO NAZIV KOLIČINA PLAN ZA 2017. 
GODINU  

1 2 3 4 

4221 - Uredska oprema i namještaj Kreveti za intenzivnu njegu s 
antidekubitalnim madracima  

10 200.000,00    

4221 - Uredska oprema i namještaj Kreveti za standardnu njegu sa madracima  30 300.000,00    

4227 - Uređaji, strojevi i oprema za 
ostale namjene 

Toplovodni  kotao u kotlovnici 1 500.000,00    

4511-Dodatna ulaganja na 
građevinskim objektima 

Rezervni kotao u parnoj kotlovnici 1 1.000.000,00    

UKUPNO   2.000.000,00    

 

 
Ad 4) Informacija o Odluci HZZO-a o produženju ugovornog razdoblja do 30. lipnja 2017. 
 

O D L U K A 
 

a) Odobrava se sklapanje Dodatka Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne 
zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2017. godine, a koji se odnosi na 
razdoblje do 30. lipnja 2017. godine. 
 

b) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru. 
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Ad 5) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 
 Sljedeća sjednica zakazana je za 27. travnja 2017. godine u 14,00 sati. 
 
 
Ad 6) Razno 
 

a) Prema informaciji Gradskog ureda za izgradnju dokumentacija za provođenje nadmetanja za 
rekonstrukciju „stolarije“ poslana je Uredu za javnu nabavu te se očekuje objavljivanje nadmetanja. 
 

b) Ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju Odjela za psihogerijatriju. Troškovnici za 
rekonstrukciju su također na provjeri u Gradskom uredu za izgradnju grada. 
 

c) Forenzika 
Još uvijek postoje problemi u dinamici izvođenja radova jer i dalje postoje neslaganja između 
projektanta i izvođača radova o potpunosti izvedbene dokumentacije potrebne za izvođenje radova 
sukladno ugovorenom. 
Ravnatelj je održao neformalni sastanak s ravnateljem Središnje agencije za financiranje, a o 
problemu je obavijestio i ministra zdravstva. 
SAFU je donio odluku o uskrati 5% proračuna za izgradnju jer je, prema njihovom mišljenju, tijekom 
natječaja za izgradnju moglo doći do povrede načela transparentnosti u odnosu na strane 
ponuditelje. Bolnica je uložila prigovor na takvu odluku i detaljno obrazložila svoj stav da propusta u 
provođenju natječaja nije bilo. 
Ravnatelj će o problemima koji se pojavljuju u izgradnji forenzike obavijestiti i Gradski ured za 
zdravstvo. 
 

d) U utorak 21. ožujka 2017. godine posjetili su nas predstavnici Europskog odbora za sprječavanje 
mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT). U prisutnosti predstavnika 
Bolnice obišli su Odjel psihogerijatrije i Zavod za forenzičku psihijatriju. Tijekom posjeta nisu imali 
značajnijih primjedaba na rad Bolnice. 
 

e) U četvrtak 23. ožujka održan je sastanak s arhitekticom Helenom Paver Njirić i projektantom 
strojarskih instalacija radi definiranja projekta fontane. 
 

f) Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske dostavio je zahtjev za isplatu razlike jubilarnih nagrada za 
2013. svojim članovima, a takav zahtjev već ranije je dostavljen i od Hrvatskog strukovnog sindikata 
medicinskih sestara. S obzirom da postoje različite sudske odluke donijete po pojedinačnim 
zahtjevima, a do sada još nismo dobili nikakav naputak od Ministarstva zdravstva ili vlasnika kako 
postupiti pričekat će se s isplatom razlike za koju je potrebno osigurati cca 400.000,00 kn. Prema 
našem saznanju ni druge velike kuće (KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice i dr.) nisu isplatile 
razliku. 

 


