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26. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 20. listopada 2015. 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 25. sjednice Upravnog vijeća održane 29. rujna 2015. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik 25. sjednice Upravnog vijeća održane 29. rujna 2015. godine. 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1.1. do 30. 9. 2015. i za rujan 2015. 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1.1. do 30. 9. 2015. i za rujan 2015. 
 
 
Ad 3) Financijski plan za razdoblje 2016. – 2018 
 

O D L U K A 
 

Usvaja se Financijski plan za razdoblje 2016.-2018. godine. 
 
 
Ad 4) Prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu 
  

O D L U K A 
 

a) Usvaja se prijedlog Plana prihoda i rashoda za 2016. godinu.  
Prihodi za redovno poslovanje za 2016. godinu planirani su u iznosu od 125.660.000,00 kn,koje 
realno očekujemo od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje osnovnog 
zdravstvenog osiguranja iz proračuna (Ugovor sa HZZO-om), iz dopunskog zdravstvenog osiguranja 
i drugih izvora.  
Rashodi za 2016. godinu planirani su u iznosu od 125.660.000,00 kn.  
Prihodi i rashodi uvećani su za planirane investicije u iznosu od 71.050.000,00 kn ,a odnose se na 
izgradnju Zavoda za forenzičku psihijatriju, sanaciju i rekonstrukciju zgrade sadašnjeg 
psihogerijatrijskog odjela (VIII), izgradnju Zavoda za psihogerijatriju, rekonstrukcija zgrade tehničke 
službe u prostore za radno okupacionu terapiju i radnu rehabilitaciju bolesnika, izgradnju ograde 
prema Bolničkoj ulici, uređenje kruga Bolnice i dr.  
Sredstva za financiranje očekujemo od Grada Zagreba (12.550.000,00 kn), Ministarstva zdravlja 
(8.500.000,00 kn) i EU fondova (50.000.000,00 kn).  

 
b) Prihvaća se Plan godišnjih potreba za nabavu roba (lijekovi,potrošni medicinski materijal, 

prehrambeni proizvodi,materijal za čišćenje i zaštitna odjeća,uredski materijal,sitni inventar i ostala 
tehnička roba i energija). 
 

c) Prihvaća se Plan nabave usluga (poštanske i telefonske usluge, investicijsko i tekuće 
održavanje,usluge drugih zdravstvenih ustanova i ostalo). 
 

d) Prihvaća se plan ukupnih rashoda za zaposlene. 
 

e) Prihvaća se plan nabave nefinancijske imovine  
- Nabave osnovnih sredstava 
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- Plan dugotrajnih ulaganja na građevinskim objektima i opremi 
 

f) Prihvaća se plan investicijskih ulaganja iz sredstava Grada Zagreba,Ministarstva zdravlja i EU 
fondova. 

 
 
Ad 5) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje I-IX 2015. 

 
ZAKLJUČAK 

 
 Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
rujna 2015. godine. 

 
 

Ad 6) Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2015. godinu 
 

Z A K L J U Č A K 
 
Usvaja se prijedlog Rebalansa plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2015. godinu te se unutar 
Plana tekućeg i investicijskog održavanja red. br. 12. vrši prenamjena na sljedećim stavkama  
 

- na rednom broju 2  sanacija asfalta u krugu Bolnice  + 100.000,00 kn 
- na rednom broju 6  postava protupožarnih vrata Odjel XI  -  100.000,00 kn 

 
 
Ad 8) Razno 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje bjanko zadužnice koja će se dostaviti 
Ministarstvu zdravlja kao prilog dokumentaciji za ostvarivanje sredstva projekta iz područja ovisnosti u 2015. 
godini. 
 


