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29. sjednice Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 24. veljače 2020. godine  
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 28. sjednice održane 27. siječnja 2020. godine 
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća održane 27. siječnja 2020. godine. 
 
Ad 2) Izvještaji Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine 
 

ODLUKA 
 

I 
 Usvajaju se Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca  2019.  godine koji sadrže: 

- Bilancu - Obrazac BIL, 
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS, 
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski 
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO, 
- Izvještaj o obvezama – Obveze 
- Bilješke 

II 
Utvrđuje se rezultat poslovanja Klinike za psihijatriju Vrapče za 2019. godinu kako slijedi: 

-   Prihodi  su ostvareni  u iznosu od                                                    138.410.429,62 kune 
-   Rashodi  su ostvareni  u iznosu od                                                   132.000.290,51 kuna 
-   Višak prihoda nad rashodima u iznosu od                                            6.410.139,11 kuna 
-   Preneseni manjak  prihoda u iznosu od                                              23.029.198,96 kuna 
-   Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju         16.619.059,85 kuna 
-   Potraživanja na dan 31. prosinca 2019. godine                                   27.100.269,74 kuna 
-   Obveze na dan 31. prosinca 2019. godine                                           17.753.266,10 kuna 
 

III 
Manjak prihoda u iznosu od 16.619.059,85 kuna ostaje za pokriće u slijedećem razdoblju.  
 
Ad 3) Konačni obračun izvršenja rada i usklađenja s bolničkim zdravstvenim ustanovama   
 

O D L U K A 
 

Prihvaća se informacija o Konačnom obračunu izvršenja rada i usklađenja s bolničkim zdravstvenim 
ustanovama prema kojem je utvrđen iznos od 2.291.446,60 kn preko predviđenog proračuna (limita). 

Konačni obračun izvršenja rada i usklađenja s bolničkim zdravstvenim ustanovama neće se potpisati 
te se navedeni iznos neće isknjižiti iz evidencije potraživanja. 
 
 
Ad 4) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za mjesec siječanj 2020. godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za siječanj 2019. godine. 
 
Ad 5) Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
 

O D L U K A 
 

 Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu prema prijedlogu u privitku. 
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Ad 6) Prijedlog Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena 
 

O D L U K A 
 

Donosi se Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena prema prijedlogu u privitku. 
 
Ad 7) Prijedlog za imenovanje zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja za kvalitetu zdravstvene  
          zaštite i nadzor   
 

O D L U K E 
 

a. Doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med., imenuje se zamjenikom ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče 

u mandatnom razdoblju od četiri godine, a koje počinje teći od 24. veljače 2020. godine. 
 

b. Dr. sc. Marko Ćurković, dr. med., imenuje se pomoćnikom ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i 

nadzor u mandatnom razdoblju od četiri godine, a koje počinje teći od 24. veljače 2020. godine. 
 

c. Ljiljana Vukšić, dipl.iur., imenuje se pomoćnicom ravnatelja za pravne poslove u mandatnom razdoblju 

od četiri godine koje počinje teći 4. ožujka 2020. 

Prije prelaska na slijedeću točku dnevnog reda, s obzirom da su donijete odluke o imenovanju 
zamjenika ravnatelja i pomoćnika za kvalitetu, ravnateljica je predložila Upravnom vijeću da se odmah 
donese i odluka o razrješenju dosadašnjeg predsjednika Povjerenstva  za kvalitetu, dr. Vidovića i imenuje 
novi predsjednik Povjerenstva, dr. Ćurković koji je sada imenovan na mjesto pomoćnika za kvalitetu 
zdravstvene zaštite i nadzor. 

 
Upravno vijeće je bez diskusije prihvatilo prijedlog ravnateljice i jednoglasno donijelo sljedeće  
 

O D L U K E 
 

a) Doc. dr. sc. Domagoj Vidović, dr. med., razrješuje se dužnosti predsjednika Povjerenstva za kvalitetu 

s danom 24. veljače 2020. godine. 

b) Dr. sc. Marko Ćurković, dr. med. imenuje se za predsjednika Povjerenstva za kvalitetu s danom 24. 

veljače 2020. godine. 

Ad 8) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 
 

1. Na neodređeno vrijeme 
- Servirka - spremačica – 1 izvršitelj 

 
2. Na određeno vrijeme  

- stručni prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj 
- medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj 

 
3. Produženje radnog odnosa uz mirovinu 

 Odobrava se produženje radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu prof. dr. 
sc. Slađani Štrkalj Ivezić, dr. med., spec. psihijatrije u trajanju od godine dana. 
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Ad 9) Dogovor datuma sljedeće sjednice  
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za u ponedjeljak, 30. ožujka 2020. godine s 
početkom u 14,00 sati. 

 
Ad 10) Razno 
  
1. Sveobuhvatna kontrola HZZO-a od 17. do 21. veljače 2020. 
 
 Ravnateljica je informirala Upravno vijeće da je u Bolnici provedena sveobuhvatna kontrola HZZO-a 
u razdoblju od 17. do 21. veljače 2020. Kontrola je obuhvatila poslovanje i izvršavanje ugovornih obveza 
Ustanove za 2019. godinu. Očekuje se izvješće o provedenoj kontroli.  
 
2. Kontrola Gradskog kontrolnog ureda 
 
Kontrola poslovanja za razdoblje 2015.  – 2019. godine koju provodi Gradski kontrolni ured je još uvijek u 
tijeku, u utorak, 25.2. će biti završni sastanak. 
 
3. Obavijest o prihvaćanju projekta koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.  
 
 Dobili smo obavijest o prihvaćanju projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Naziv 
projekta je „Podizanje kompetencija zdravstvenih radnika za potrebe osoba s demencijom u cilju prevencije 
napredovanja bolesti i delirija“. Prihvaćeni troškovi projekta su 998.025,96 kn. Ugovor je potpisan između 
Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Bolnice  
 
4. Informacija o najavljenoj donaciji Hotela Dubrovnik (posteljno rublje) 
 
 Hotel Dubrovnik ponudio nam je donaciju posteljnog rublja (jastučnice, jastuke, navlake, plahte, 
ručnike i dr.). Upravno vijeće je donijelo Zaključak o prihvaćanju donacije. 
 
 


