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34. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 24. srpnja 2020. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 33. sjednice održane 29. lipnja 2020. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 33. sjednice Upravnog vijeća održane 29. lipnja 2020. godine. 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine  
          i za mjesec lipanj 2020. 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine i za 
mjesec lipanj 2020. 
 
Ad 3) Izvješće o bolničkim infekcijama za 2019. godinu 
 

Z A K L J U Č A K  
 

 Prihvaća se godišnje izvješće Bolničkog povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 
za 2019. godinu. 
 
 

Ad 4) 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 – 1 izvršitelj 
- servirka - spremačica – 2 izvršitelja 

2. Na određeno vrijeme  
 

- medicinska sestra/tehničar prvostupnik – 1 izvršitelj 
- medicinska sestra/tehničar – 3 izvršitelja 

 
Ad 5) Davanje ovlaštenja ravnateljici za sklapanje ugovora sa osiguravajućim društvom Triglav  
          osiguranje d.d. 
 

O D L U K A 
 

Ovlašćuje se ravnateljica na potpisivanje ugovora s Triglav osiguranjem d.d. na iznos premije od 
127.124,21 kuna, za pokriće osiguranja imovine (83.907,76 kn) i osiguranja od odgovornosti (43.216,45 
kuna). 
 
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća predviđa se za kraj mjeseca kolovoza 2020. godine. 
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Ad 7) Razno 
 

a) Doc. Brečić informirala članove Upravnog vijeća  da smo dana 2. srpnja 2020. godine isplatili regres 
u ukupnom iznosu od 1.445.000,00 kn. 

 
b) Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dostavilo nam je Rješenje kojim je usvojen prigovor 

na određenu financijsku korekciju za nepravilnosti utvrđene tijekom 2018. godine u postupku 
izgradnje novog Zavoda za Forenzičku psihijatriju. Bolnica je uložila prigovor na tu odluku i u svibnju 
2020. dobili smo Rješenje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kojim je usvojen naš  
prigovor. SAFU nam je 10. srpnja 2020. dostavio obavijest o priznavanju troškova u iznosu od 
2.693.377,96 kn. Preko Ministarstva zdravstva sredstva su nam dostavljena u petak, 17. srpnja. 
Ta sredstva omogućila su nam vraćanje jednog dijela dugova i smanjenje dospjelih dugovanja, npr. 
za lijekove na 120 dana, prehrambene namirnice do 90 dana, a energenti se plaćaju u roku 
dospijeća. 

 

 


