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36. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 5. listopada 2020. godine  
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 35. sjednice održane 2. rujna 2020. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 35. sjednice Upravnog vijeća održane 2. rujna 2020. godine. 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2020.  
    godine i za mjesec kolovoz 2020. 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. kolovoza 2020. godine i 
za mjesec kolovoz 2020. 
 
Ad 3) Prenamjena Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2020. godinu  

 

ODLUKA 

I. 
 

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

 

KONTO NAZIV KOLIČINA NOVI PLAN  

4511 - Dodatna ulaganja na građ. 
objektima 

Sanacija elektroinstalacija u glavnoj 
zgradi Bolnice – drugi dio 

1 1.729.349,25 

4511 - Dodatna ulaganja na građ. 
objektima 

Stručni nadzor nad izvedbom 
građevinskih radova 

1 23.750,00 

4221 - Uredska oprema i namještaj Nabava noćnih ormarića 50 171.864,50 

4227 - Uređaji, strojevi i oprema za 
ostale  namjene 

Nabava parno konvekcijske pećnice  1 229.750,00 

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja 

Usluga preventivnog održavanja i 
popravka CT uređaja  

1 260.410,00 

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja 

Popravak dizala na Zavodu za 
afektivne poremećaje 

1 53.125,00 

4223 - Oprema za održavanje i zaštitu 
Dobava i ugradnja klima uređaja - 
Upravna zgrada i Zavod za psihotične 
poremećaje M 

6 31.751,25 

UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE OPREME 2.500.000,00 

 
II. 

 

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća o Planu prioriteta iz decentraliziranih sredstava 
donijeta na 32. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2020. godine. 
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Ad 4) Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu 
 

ODLUKA 
 

Usvaja se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i to: 
1. Radni stol za ambulantu (4 kom)                                                                             - 10.000,00 kn 
2. Automatika za podstanice (2 kom)                                                                          - 40.000,00 kn 
3. Razne pumpe      (2 kom)                                                                                          - 16.000,00 kn  
4. Prijenosno računalo (1 kom)                                                                                    -   4.000,00 kn 
5. Sigurnosni uređaj za mjerenje temperature s automatskim raspršivačem 
      dezinficijensa                                                                                                             + 70.000,00 kn 

 
 
Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

 
O D L U K A 

 
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 

 
Na neodređeno vrijeme: 

1. Prvostupnik/ca sestrinstva – 1 izvršitelj 
2. PKV radnik u kuhinji– 1 izvršitelj 
3. Servirka-spremačica– 1 izvršitelj 

 
Na određeno vrijeme: 

1. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj 
2. Jelovničar na određeno vrijeme – 1 izvršitelj 

 
Zapošljavanje pripravnika 

1. Prvostupnik/ca sestrinstva pripravnik – 1 izvršitelj 
2.   Zdravstveni radnik farmaceutskog smjera pripravnik – 1 izvršitelj 
 
 

Ad 6) Suglasnost za prihvat donacije 
 

O D L U K A 
 

Sukladno uputama Ministarstva zdravstva klasa 030-01/16-01/36, ur.broj: 534-08-1-2/1-16-01 od 19. srpnja 
2016. godine, prihvaćaju se donacije Klinici za psihijatriju Vrapče za razdoblje od srpnja do rujna 2020. 
godine sukladno popisu koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio. 
 

 
Ad 7) Imenovanje članova Etičkog povjerenstva 
 

ODLUKA 
 

I. 
Razrješuju se članovi Etičkog povjerenstva zbog isteka mandata s danom 31. listopada 2020. godine. 
 

II. 
Imenuje se Etičko povjerenstvo Klinike za psihijatriju Vrapče u sljedećem sastavu.  
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Predsjednik Povjerenstva: 
1. dr. sc. Mirna Sisek Šprem, dr. med. 

 

Članovi: 
2. dr. sc. Darko Perušić, dr. med. 
3. dr. sc. Marko Ćurković, dr. med. 
4. Sanja Maroević, prof. psih. 
5. dr. sc. Ana Begić, teologinja 

 
Zamjenici članova: 

1. Vesna Barić, dr. med. 
2. prim. dr. sc. Sanja Martić Biočina, dr. med. 
3. Nikola Žaja, dr. med. 
4. Dušan Borić, dipl. soc. rad. 
5. Marijana Mihaljević, dipl. 

 
Mandat članova Etičkog povjerenstva teče od 1. studenog 2020. godine. 

 
 
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za ponedjeljak, 26. listopada 2020. godine. 
 

 
Ad 9) Razno 
 
a) Informacija o provedenoj ciljanoj kontroli HZZO-a 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje proveo je 3. i 4. rujna 2020. godine izvanrednu ciljanu 
kontrolu poslovanja i izvršavanja ugovornih obveza vezano za financijsko poslove, odnosno materijalne 
rashode, rashode za zaposlene te ostvarenje Ugovora.  
U dostavljenom Izvješću istaknute su dvije nepravilnosti: Prva je da se Bolnica nije u potpunosti 
pridržavala odredbi Zakona o radu prema kojem prekovremeni rad zaposlenika ne može trajati duže od 
180 sati godišnje, a druga da Bolnica ne podmiruje svoje obveze u roku od 60 dana. 
U očitovanju na dostavljeno izvješće istaknuto je da s postojećim brojem liječnika koji imaju obvezu 
dežurati nismo u mogućnosti organizirati rad liječnika tako da se poštuje navedeno ograničenje, 
odnosno da liječnici umjesto prekovremenih sati koriste slobodne dane, a da se istodobno osigura 
kvalitetna zdravstvena skrb pacijentima tako da se i ubuduće neće moći izbjeći prekoračenje 
dozvoljenih 180 sati godišnje kod pojedinih liječnika. 
Što se tiče dospjelih obveza, Bolnica sa sadašnjim proračunom nije u mogućnosti svesti sva dospjela 
plaćanja u zakonski okvir od 60 dana. 
 

b) Informacija o provali 
Ravnateljica Bolnice informirala je članove Upravnog vijeća da je jučer, 4. listopada 2020. izvršena 
provala u blagajnu Bolnice, ali s obzirom da nisu uspjeli otvoriti sef nije otuđeno ništa.  

 
 
 


