
40. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 1. veljače 2021. godine 

Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 39. sjednice održane 23. prosinca 2020. godine  

 Prihvaćen je zapisnik sa 39. sjednice Upravnog vijeća održane 23. prosinca 2020. godine.  

Ad 2) Informacija o provedenoj inventuri dugotrajne imovine, sitnog inventara i stanja potraživanja i  
          obveza na da 31. prosinca 2020. godine 

Z A K L J U Č A K 

I. 
 Prihvaća se informacija o Izvješću o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara u 
upotrebi i zaliha materijala redovite djelatnosti, te obveza i potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2020. 
godine. 

II. 
U Izvješću iz točke I. ove Odluke u cijelosti se prihvaća otpis potraživanja zbog nemogućnosti 

naplate. 

Ad 3) Informacija o konačnom obračunu 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 avans (predujam) od strane HZZO-a u iznosu od 20.443.739,76 kn na 
dan 31.12.2020. godine i dug za provođenje određenih DTP postupaka – CT u iznosu od 12.278,61 kn. 

Konačni obračun izvršenja rada i usklađenja s bolničkim zdravstvenim ustanovama neće se potpisati 
te se navedeni preneseni iznos iz prethodnih godina neće isknjižiti iz evidencije potraživanja. 

Ad 4) Procjena financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.  
         godine i za mjesec prosinac 2020. 

Z A K L J U Č A K 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2020. godine. 

Ad 5) Imenovanje vršiteljice dužnosti pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo – glavne sestre Bolnice 

O D L U K A 
Štefica Bagarić, dipl. med. techn. imenuje se vršiteljicom dužnosti pomoćnice ravnatelja za 

sestrinstvo – glavne sestre Klinike za psihijatriju Vrapče na razdoblje od šest mjeseci koje počinje teći 20. 
siječnja 2021. godine. 
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Ad 6) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje ugovora o javnoj nabavi 

O D L U K A 

 Ovlašćuje se ravnateljica, doc.prim.dr.sc. Petrana Brečić, dr. med., na potpisivanje ugovora o javnoj 
nabavi. 

Ad 7) Davanje ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja  
          neubrojivih osoba za 2020. godinu 

O D L U K A 

Ovlašćuje se ravnateljica, doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić na potpisivanje Ugovora o pružanju 
usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 
godine. 

Ad 8) Prijedlog plana zapošljavanje pripravnika za 2021. godinu 

O D L U K A 
o donošenju Plana zapošljavanja pripravnika 

I. 
U 2021. godini planira se zapošljavanje radi obavljanja pripravničkog staža za sljedeće zdravstvene 

radnike: 
- stručni prvostupnik sestrinstva – pet izvršitelja 
- stručni prvostupnik fizioterapije – dva izvršitelja 
- stručni prvostupnik radne terapije – jedan izvršitelj 
- stručni prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike – jedan izvršitelj 
- farmaceutski tehničar – jedan izvršitelj 

II. 
 Ova Odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba radi ishođenja prethodne suglasnosti. 

Ad 9) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje I – XII 2020. godine 

Z A K L J U Č A K 

 Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 31. 
prosinca 2020. godine. 

Ad 10) Naknada za članove Etičkog povjerenstva 

ZAKLJUČAK 

Mjesečna naknada za rad članova Etičkog povjerenstva za 2021. godinu iznosi 300,00 kn neto. 
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Ad 11) Davanje suglasnosti 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 mjesec prosinac 2020. godine sukladno 
popisu koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio. 

Ad 12) Dogovor datuma sljedeće sjednice 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća predviđa se krajem mjeseca veljače 2021. godine. 

Ad 13) Razno 

a) Radovi u Bolnici 

Psihogerijatrija 
Doc. Brečić informirala je kako je Grad Zagreb 30. prosinca 2020. godine pokrenuo postupak javne 
nabave za nastavak radova na zgradi psihogerijatrije.  
Otvaranje ponuda, ukoliko neće biti dodatnih produženja, održat će se 2. veljače 2021. 
Pod uvjetom da ne bude uložena žalba u postupku nabave, uvođenje u posao i početak radova može 
se očekivati u travnju. 
Planirano trajanje građevinskih radova iznosi 8 mjeseci iza čega slijedi i opremanje zgrade. 

Elektroinstalacije u glavnoj zgradi 
Radovi na elektroinstalacijama upravne zgrade završeni su krajem dvanaestog mjeseca. 
Radovi na sanaciji oštećenih zidova uzrokovani potresom 28.12.2020. se još izvode, te se predviđa 
završetak radova krajem veljače. 
Djelatnici naše Tehničke službe će nastavno krenuti s ličenjem vrata, prozora, radijatora i cijevi na 
prvom i drugom katu, a cjelokupan posao bi trebao biti završenu travnju. 
Nadzorni inženjer je predložio da se dodatno osiguraju pregradni zidovi na drugom katu zbog njihove 
visine (5m), priprema se dokumentacija za te radove. 

Statička sanacija i uređenje glavne zgrade 
S obzirom da glavna zgrade Bolnice od svoje izgradnje nikad nije bila rekonstruirana, planiramo i 
pokrenuti postupak izrade projektne dokumentacije za kompletnu statičku sanaciju i uređenje ove 
zgrade. 

b)    Sudski sporovi 

Trenutno Bolnica vodi 186 sudskih sporova, od toga je 10 sporova za naknadu štete, vrijednost tih 
sporova je oko 2.5 milijuna kuna. 
Ostalih 176 su sporovi radnika Bolnice, za prekovremeni rad imamo 17 tužbi liječnika, 11 pravomoćnih 
što iznosi 836.349,24 kn. Za preostale liječnike koji nisu tužili Bolnicu, a također imaju pravo na isplatu 
potrebo je oko milijun kuna. 
Za sporove medicinskih sestri zbog prekovremenih sati, ukupno 82 tužbe, utuženi iznos je oko 
600.000,00 kn. 
Imamo također i tužbe za rad blagdanom od medicinskih sestara i tehničara, njih 77, pravomoćnih 31. 
Procjena ukupnog iznosa  za sve tužbe je 721.000,00 kn. 
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Nadalje, zbog neisplate osnovice od 6% iz 2016. godine imamo najavljene tužbe sindikata. Za našu 
Bolnicu taj trošak iznosio bi oko 5.000.000,00 kn. 

c)    Fakturiranje 

Dr. sc. Marko Ćurković, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu istaknuo je da smo na sugestiju Upravnog 
vijeća pokušali poboljšati učinkovitost izvršenja fakturirane obveze prema HZZO-u, što je moguće za 
prvih 10 dana liječenja koji se fakturiraju po DTS sustavu, dok je cijena kroničnog liječenja fiksna.  
Tom smo problemu pristupili na tri razine. Prva razina je bila uspostava kontrole svih računa što se 
sustavno radi kroz cijelo ovo vrijeme. Uspostavljena je mreža ljudi u okvirima svakog zavoda koji su 
dodatno educirani i kontroliraju račun prije nego što se proslijedi. Sada je dnevna razina 10 do 20% 
računa koje treba korigirati, dok je u početku bilo preko 50% slučaja. Tako da se taj rad poboljšao do 
neke razine koliko je to moguće.  
Drugo, psihijatrijske cijene općenito imaju određene limite i mi smo sada tu blizu limita koji možemo 
doseći. Treća faza je pregovor s HZZO-om da na neki način ispregovaramo nove usluge, a za ove 
postojeće usluge pokušamo podići cijenu koliko će to, naravno, biti moguće. 

Na pitanje predsjednika Upravnog vijeća ima li još prostora za poboljšanje dr Ćurković je odgovorio da 
će Bolnica, kao tercijarna ustanova koja se bavi najtežim psihijatrijskim pacijentima pokušati dogovoriti s 
HZZO-om jednu posebnu vrstu kreveta koja bi bila nešto između intenzivnog kreveta, znači ovog kojeg 
fakturiramo u DTS-u i ovog kojeg fakturiramo u DBL-u, znači kroničnog kreveta. 

Doc. dr. sc. Tihana Jendrično nadalje je istaknula da je karakteristika svih naših dnevna bolnica 
kompleksnost i specifičnost, što znači uključenost psihoterapijski educiranih i raznovrsnih zdravstvenih 
djelatnika koji provode vrlo opsežan i zahtjevan program. Uz naše postojeće specifične programe, 
anksiozne, depresivne, psihosomatske i mlade s anksioznim smetnjama, osnovali smo i antistres 
program te program za sindrom sagorijevanja kod zdravstvenih djelatnika. Svi su programi digitalizirani. 
Naše programe u dnevnim bolnicama provodi čitav niz stručnjaka, od psihijatra, psihologa, socijalnog 
pedagoga, radnog terapeuta, medicinskih sestara s psihoterapijskom edukacijom, specijalizanata 
psihijatrije, art terapeuta. Naši se programi ističu po svojoj složenost i čine jedan veliki pogon koji se još 
uvijek ne naplaćuje po stratifikaciji. Treba istaknuti kako se za oko 200% povećao obujam pacijenata 
uključenih u dnevne bolnice uz isti broj djelatnika koji provode programe.  
U sklopu Antistres programa do sada je uključeno oko 15 zdravstvenih djelatnika, no poznat nam je 
problem prepoznavanja psiholoških simptoma kod zdravstvenih djelatnika, a posebice traženja pomoći. 
Povećan je broj pacijenata vezanih uz psihološke posljedice potresa. Naši su psihijatri uključeni i u 
pomoć stradalnicima potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Preko dr. Ćurkovića u suradnji s HPD-om, 
određeni broj psihijatara iz bolnice, većinom u svoje slobodno vrijeme otišao je na ispomoć u Baniju.  

Doc. Brečić je na kraju još naglasila da je sav taj naš rad prepoznat od strane Ministarstva zdravstva i 
Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu gdje smo postali i prvi telepsihijatrijski centar u Hrvatskoj što nama 
daje jako puno mogućnosti i u liječenju i u edukaciji. To je nešto dobro što smo baštinili iz ove krize te 
trebala i dalje razvijati sve te programe. 

d)    Hrvatsko društvo za apneju 

Doc. dr. sc. Domagoj Vidović, zamjenik ravnateljice informirao je da je unatoč koroni u studenom 2020. 
godine održana osnivačka skupština Hrvatskog društva za apneju koje je osnovano pri Hrvatskom 
liječničkom zboru. Predsjednik Društva je doc. Vidović. 
U listopadu 2021. planira se organizirati online kongres vezano za apneju s međunarodnim 
sudjelovanjem kolega iz Nizozemske. 
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