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7. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 30. svibnja 2017. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2017. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2017. godine  
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2017. godine  
    i za mjesec travanj 2017. godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za travanj i razdoblje I-IV 2017. godine. 
 
 

Ad 3) Donošenje izmjena i dopuna općih akata 
a) Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 

b) Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i 

zdravstvenih radnika 

c) Izmjene i dopune Pravilnika o kliničkom ispitivanju lijekova u Klinici za psihijatriju Vrapče 

a) 
O D L U K A 

 

 Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u predloženom tekstu. 
 
b) 

O D L U K A 
 

 Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o kliničkom ispitivanju lijekova u Klinici za psihijatriju Vrapče u 
predloženom tekstu. 

 
 
Ad 4) Donošenje odluke o uključivanju u zajednički postupak nabave lijekova na listama HZZO-a koji  
    imaju generičke paralele 
 

O D L U K A 
 

I. 
Klinika za psihijatriju Vrapče uključuje se u postupak zajedničke nabave sukladno Odluci Ministarstva 
zdravstva Klasa: 011-02/17-01/76, Ur.broj: 534-09-3/1-17-1 od 21. travnja 2017. godine koji će provesti 
Ministarstvo zdravstva u svojstvu Naručitelja. 
 

II. 
U cilju realizacije ove odluke sklopit će se Sporazumi o zajedničkoj provedbi postupka nabave za određeni 
predmet nabave 
 

- Lijekovi uvršteni na liste HZZO-a koji imaju generičke paralele 
 

III. 
Ravnatelj Bolnice ovlašćuje se na provedbu ove odluke. 
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Ad 5) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

. Sljedeća sjednica planira se za kraj lipnja 2017. godine. 
 
 

Ad 6) Razno 
 

a) Danas, 30. svibnja 2017. godine predstavnici SAFU-a i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 
EU obavili su terensku provjeru provođenja projekta izgradnje Zavoda za forenzičku psihijatriju. 
Pregledali su svu dokumentaciju i obišli gradilište. Pisano izvješće bit će dostavljeno u roku od dva 
tjedna. 
 

b) Od 10. do 14. travnja 2017. godine provedena je redovna sveobuhvatna kontrola poslovanja i 
izvršavanja ugovornih obveza koju provode ovlašteni radnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje. Kontrola obuhvaća iz medicinskog djela podatke o ostvarenju ugovorene bolničke i SKZ 
zdravstvene zaštite, kontrolu povijesti bolesti, faktura, liste čekanja, raspored po djelatnostima i dr., 
ekonomski dio – poslovne knjige, kontrola plaća, kontrola nabave, pokazatelji poslovanja i dr., te 
pravni dio - kadrovski dio, zapošljavanje i ugovorne odnose, upravno vijeće, opći akti i dr. 
 

HZZO je zbog utvrđenih nepravilnosti Bolnici izrekao opomenu. 
 

c) Ravnatelj je informirao članove Upravnog vijeća da smo Ministarstvu zdravstva uputili dopis o 

problemima u provedbi projekta izgradnje novog Zavoda za forenzičku psihijatriju Klinike za 

psihijatriju Vrapče. Isti dopis dostavili smo i gradonačelniku Grada Zagreba preko Gradskog ureda 

za zdravstvo. 

 

d) Sanja Odić je ponovno postavila pitanje isplate razlike jubilarne nagrade za 2013. godinu te naglasila 

da je su neke bolnice (Popovača, Zabok) te domovi zdravlja već isplatili razliku. 

Zaključeno je da za sada ne postoje zakonske obveze za isplatu razlike, te nismo dobili nikakvo 

mišljenje ili naputak Ministarstva zdravstva ili Gradskog ureda za zdravstvo o mogućnostima takve 

isplate. 

 
 


