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30. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče, održana 30. ožujka 2020. godine 
 

Dana 6. ožujka 2020. godine gradonačelnik Grada Zagreba donio je odluku o imenovanju gosp. Danijela 
Čajkovca, dipl. oecc. za člana Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče, predstavnika Osnivača, te sada 
Upravno vijeće radi u punom sastavu sukladno članku 21. Statuta Klinike za psihijatriju Vrapče. 
 
1. prof. dr. sc. Željko Kaštelan, predsjednik 
2. doc. dr. sc. Edvard Galić, dr. med., član 
3. Vedran Mihelčić, dr. med., član  
4. mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent, član 
5. Danijel Čajkovac, dipl. oecc.  
6. prof. dr. sc. Ante Bagarić, dr. med., član 
7. Boris Majetić, dipl. med. techn., član 

 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 29. sjednice održane 24. ožujka 2020. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća održane 24. ožujka 2020. godine. 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 2020. godine  
          i za mjesec veljaču 2020. 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 29. veljače 2020. godine. 
 
 

Ad 3) Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i donošenje Odluke o planu  
          prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2020. godinu 
 

ODLUKA 
 

Usvaja se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu u iznosu od  337.000,00 kuna i to: 
 
         -  Postavljanje limenih okapnica na protupožarnom stubištu ZZD       -    37.000,00 kn  
         -  Postava medicinskog poda                                                                    -  200.000,00 kn 
         -   Popravak žaluzina i roleta                                                                     -  100.000,00 kn 
         -  Uređenje (bojanje) zidova, vrata i prozora   na Zavodu za 
            dualne poremećaje (Odjel XI)                                                                 +  229.375,00 kn 
         -  Uređenje (bojanje)  zidova na  Zavodu za produljeno 
            liječenje ( Odjel III)                                                                                   +  107.625,00 kn 
 

Nastavno na prethodnu Odluku, predlažemo donijeti i Odluku o Planu prioriteta iz decentraliziranih 
sredstava za 2020. 
 

ODLUKA 
 
Usvaja se Plan prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2020. godinu u iznosu od 2.500.000,00 kuna.  

- Sanacija elektroinstalacija u glavnoj zgradi Bolnice – drugi dio             1.403.250,00 kn 
- Nabava kreveta za standardnu bolničku njegu  
      sa madracima (27 kom)                                                                                    250.000,00 kn 
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- Nabava noćnih ormarića (50 kom)                                                                 180.000,00 kn 
- Nabava računala – kompletna (15 kom)                                                       100.000,00 kn 
- Nabava konvoterma (1kom)                                                                           229.750,00 kn 
- Uređenje (bojanje)  zidova, vrata i prozora   na Zavodu za 
       dualne poremećaje (Odjel XI)                                                                        229.375,00 kn 
- Uređenje (bojanje)  zidova na  Zavodu za produljeno 
       liječenje ( Odjel III)                                                                                          107.625,00 kn 

 
 
Ad 4) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje dodatka V i VI Ugovoru o provođenju bolničke i   
          specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite 
 

ZAKLJUČAK 
 

Ovlašćuje se ravnateljica doc. dr. sc. Petrana Brečić na potpisivanje Dodatka V i Dodatka VI 
Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om. 
 
Ad 5) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje ugovora iz javne nabave 
 

ZAKLJUČAK 
 

Ovlašćuje se ravnateljica doc. dr. sc. Petrana Brečić na potpisivanje ugovora iz javne nabave. 
 

 
Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 
 

1. Na neodređeno vrijeme 
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja 
- pomoćni radnik u Službi prehrane – 1 izvršitelj 

 
2. Na određeno vrijeme  

- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja 
 

Ad 7) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća predviđa se krajem mjeseca travnja 2020. godine. 
 

Ad 8) Razno 
 

 Nije bilo informacija. 


