
39. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 23. prosinca 2020. godine 

Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 38. sjednice održane 27. studenog 2020. godine  

 Prihvaćen je zapisnik sa 38. sjednice Upravnog vijeća održane 27. studenog 2020. godine.  

Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2020.  
          godine i za mjesec studeni 2020. 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenoga 2020. 
godine. 

Ad 3) Prijedlog rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu 

ODLUKA 

 Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2020. godinu u 
ukupnom iznosu od 132.400.000,00 kn. 

Ad 4) Prijedlog Odluke o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina 

ODLUKA 
o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih razdoblja 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za 2020. godinu, te način pokrića planiranog 
manjka prihoda i primitaka, koji se prenosi i planira pokriti u budućem trogodišnjem razdoblju. 

Članak 2. 

Procjena planiranog manjka iz članka 1. ove Odluke temelji se na godišnjim financijskim izvještajima 
poslovanja u kojima je utvrđeno kako slijedi: 

- na dan 31.12.2017. godine manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju je u iznosu od 
12.382.564,55 kuna (sastoji se od prenesenog viška prihoda iz 2016. godine u iznosu od 
1.354.590,87 kn i manjka iz 2017. godine u iznosu od 13.737.155,42 kn) 

- na dan 31.12.2018. godine manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju je u iznosu od 
23.029.198,96 kn (sastoji se od prenesenog manjka prihoda iz 2017. godine u iznosu 12.382.564,55 
kn i manjka iz 2018. godine u iznosu od 10.646.634,41 kn) 

- na dan 31.12.2019. godine manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju je u iznosu od 
16.619.059,85 kn (sastoji se od prenesenog manjka iz 2018. godine u iznosu od 23.029.198,96 kn i 
viška prihoda u 2019. godini u iznosu od 6.610.139,11 kn.)  

- na dan 31.12.2020. godine procjenjuje se da će manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju biti 
u iznosu od 31.019.059,85 kn (sastoji se od prenesenog manjka iz 2019. godine u iznosu od 
16.619.059,85. kn i procijenjenog manjka prihoda u 2020 godini u iznosu cca 14.400.000,00 kn.)  
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Članak 3. 

Uravnoteženjem Financijskog plana prihoda i rashoda, uključivanjem manjka prihoda, kao i nastavka 
pružanja usluga zadovoljavajuće kvalitete, nastavit će se poduzimanjem svih mjera za ostvarenje prihoda, uz 
maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja sredstava, a kako bi ostvareni 
prihodi bili dostatni za pokriće prenesenog manjka.  

Članak 4. 

Analiza i ocjena postojećeg stanja, prijedlog mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja i mjera za 
stabilno poslovanje i akcijski plan provedbe mjera čine prilog ove Odluke i njezin su sastavni dio. 

Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja  

ODLUKA 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 

Na neodređeno vrijeme 

- Prvostupnik/ca sestrinstva – 1 izvršitelj 
- Medicinska sestra tehničar – 1 izvršitelj 

Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice 

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