
41. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 26. veljače 2021. godine 

Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 40. sjednice održane 1. veljače 2021. godine  

 Prihvaćen je zapisnik sa 40. sjednice Upravnog vijeća održane 1. veljače 2021. godine.  

Ad 2) Financijski izvještaj Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

ODLUKA 

I. 
 Usvajaju se Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. 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 2020. godinu kako slijedi: 

- Prihodi  su ostvareni u iznosu od                                                    116.613.491,52 kn 
- Rashodi  su ostvareni  u iznosu od                                                 132.600.871,95 kn 
- Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od                                      15.987.380,43 kn 
- Preneseni manjak prihoda u iznosu od                                              16.619.059,85 kn 
- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju    32.606.440,28 kn 
- Potraživanja na dan 31. prosinca 2020. godine                                 12.304.431,22 kn 
- Obveze na dan 31. prosinca 2020. godine                                         33.615.259,24 kn 

III. 
Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 32.606.440,28 kn ostaje za pokriće u sljedećem razdoblju.  

Ad 3) Izvješće o izvršenom programu rada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine  

Z A K L J U Č A K 

 Usvaja se Izvješće o radu Bolnice u 2020. godini. 

Ad 4) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za mjesec siječanj 2021. godine 

Z A K L J U Č A K 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za siječanj 2021. godine. 
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Ad 5) Informacija o izmjeni sredstava za 2020. godinu te produženje ugovornog razdoblja do  
          30. lipnja 2021. godine i davanje ovlaštenja za potpisivanje Ugovora 

O D L U K A 

Ovlašćuje se ravnateljica, doc. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med. na potpisivanje Dodatka Ugovoru o 
provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. 

Ad 6) Donošenje Plana specijalizacija i užih specijalizacija 

1. Odluka o planu potrebnih specijalizacija za 2021. godinu 

I. 
Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče u 2021. godini planira se: 
- dvije specijalizacije iz psihijatrije 

II. 
 U sklopu provedbe Plana iz članka 1. ove odluke Bolnica će u skladu s odredbama članka 182. 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18, 125/19, 147/20), dostaviti svoje planske potrebe glede 
specijalizacije za 2021. godinu Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, a radi dobivanja odobrenja. 

2. Odluka o planu potrebnih užih specijalizacija za 2021. godinu 

I. 
Za potrebe Klinike za psihijatriju Vrapče u 2021. godini planira se: 

- tri (3) uže specijalizacije iz psihoterapije na koju bi bili upućeni Martina Bojanić, dr.med., dr. sc. Dina 
Bošnjak Kuharić i Anja Dvojković, dr. med. 

- tri (3) uže specijalizacije iz biologijske psihijatrije na koju bi bili upućeni dr. sc. Marko Ćurković, dr. 
med., Porin Makarić, dr. med. i dr. sc. Krešimir Puljić, dr. med. 

- jedna (1) uža specijalizacija iz socijalne psihijatriju na koju bi bila upućena doc. dr. sc. Dubravka 
Kalinić, dr. med. 

- jedna (1) uža specijalizacija iz alkoholizma i drugih ovisnosti na koju bi bio upućen Krešimir Radić, 
dr. med. 

- jedna uža specijalizacija iz epileptologije na koju bi bila upućena Ana Marija Šantić, dr. med. 

II. 
 U sklopu provedbe Plana iz članka 1. ove odluke Bolnica će u skladu s odredbama članka 182. 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18, 125/19, 147/20), dostaviti svoje planske potrebe glede užih 
specijalizacija za 2021. godinu Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske, a radi dobivanja odobrenja. 
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Ad 7) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja  

O D L U K A 

I. 
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 

Na neodređeno vrijeme 
- pomoćni radnik u Tehničkoj službi – 1 izvršitelj 
- servirka/spremačica – 2 izvršitelja 

II. 
Ova Odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba i Ministarstvu zdravstva radi ishođenja 
suglasnosti. 

Ad 8) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje ugovora iz javne nabave 

O D L U K A 

 Ovlašćuje se ravnateljica doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med. na zaključivanje pojedinačnih 
ugovora o nabavi nakon pravomoćno okončanih postupaka javne nabave. 

Ad 9) Dogovor datuma sljedeće sjednice 

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

Ad 10) Razno 

Doc. Brečić je informirala članove Upravnog vijeća da je jučer, 25. veljače 2021., bila na sastanku u 
Gradskom uredu za zdravstvo vezano za Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava 
„Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske županije i Zagrebačke županije“.  

Mi ćemo, uz suglasnost Grada Zagreba, aplicirati za izradu projektne dokumentacije za kompletnu 
statičku sanaciju i uređenje glavne zgrade Bolnice. 
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