
43. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče, održana 30. travnja 2021. godine 

Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 42. sjednice održane 26. ožujka 2021. godine  

 Prihvaćen je zapisnik sa 42. sjednice Upravnog vijeća održane 26. ožujka 2021. godine.  

Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. god. i  
         za mjesec ožujak 2021. god. te analiza izvršenja programa 

Z A K L J U Č A K 

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. i za 
mjesec ožujak 2021. godine. 

Ad 3) Informacija o statusu sudskih sporova 

Sudski sporovi za dodatke na prekovremeni rad i za neplaćanje prekovremenog rada odrađenog na dane 
blagdana koji padaju od ponedjeljka do petka 

Bolnica je do sada isplatila sveukupna potraživanja iz pravomoćnih sudskih sporova u ukupno 27 
predmeta, za što sveukupni trošak isplata iznosi 793.928,44 kn. 

Bolnica trenutno ima 54 pravomoćne presude koje još nisu isplaćene, za što sveukupni trošak iznosi 
600.101,08 kn. 

U tijeku su ukupno 93 sudska spora, od čeka se 6 odnosi na tužbe liječnika, a 87 na tužbe 
medicinskih sestara / tehničara i servirki. Sveukupni trošak 6 sudskih sporova pokrenutih tužbama liječnika 
iznosi 430.424,61 kn. Sveukupni trošak 87 sudskih sporova pokrenutih tužbama medicinskih sestara / 
tehničara i servirki iznosi 850.711,88 (posebno napominjemo da se predmetni iznos temelji na procjeni jer, u 
ovoj fazi postupka, Bolnici ne mogu biti poznati svi podaci – u određenim sporovima vještački nalazi još nisu 
dostavljeni pa nije poznat iznos potraživanja, odnosno još nije donesena prvostupanjska presuda pa nije 
poznat parnični trošak). Dakle, za svih 93 sudskih sporova koji su u tijeku, ukupni procijenjeni iznos 
potraživanja iznosi 1.282.136,49 kn; kada tome pribrojimo ukupne troškove 54 pravomoćne presude, 
dolazimo do zaključka da Bolnici, po procjeni, ostaje za isplatiti 1.882.237,57 kn. 

U svrhu smanjenja troškova sudskih sporova, Financijska služba Bolnice radi izračune potraživanja 
za svaku novu zaprimljenu tužbu kako bi takvi izračuni zamijenili vještačenja čija cijena u prosjeku iznosi oko 
2.000,00 kn po sudskom sporu. Također, Bolnica je kupila program za izračun kamata u cilju izbjegavanja 
plaćanja troškova izračuna kamata koju inače provodi FINA. Nadalje, u ukupno 157 sporova Bolnicu zastupa 
pravnik koji je zaposlenik Bolnice u cilju izbjegavanja troškova odvjetnika. 

Sudski sporovi za naknadu štete 

 Bolnica trenutno vodi 10 sudskih sporova za naknadu štete. Prema procjeni, od navedenih 10 
sporova, za 7 sporova se očekuje da će sud odbiti tužbeni zahtjev, tj. da će Bolnica dobiti spor. U 2 spora se 
očekuje da će Bolnica izgubiti spor sa podijeljenom odgovornošću na način da svatko snosi pola iznosa 
potraživanja (podijeljena odgovornost u smislu Zakona o obveznim odnosima), a u jednom sporu nije 
moguće procijeniti ishod zato što je spor u prekidu.  
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Sustav e-Komunikacije sa sudovima 

Bolnica je pristupila informatičkom sustavu e-Komunikacije sa sudovima. Navedeni sustav 
omogućava elektroničku razmjenu svih pismena u sudskom postupku. Financijska korist od toga očituje se u 
činjenici da sustav omogućava plaćanje sudskih pristojbi u pola iznosa ako se plate u roku od tri dana, a što 
nije moguće izvan sustava e-Komunikacije. 

 Upravno vijeće donijelo je sljedeći 

ZAKLJUČAK 
Prihvaća se informacija o statusu sudskih sporova. 

Ad 4) Davanje ovlaštenja ravnateljici na potpisivanje ugovora iz javne nabave 

O D L U K U 
 Ovlašćuje se ravnateljica, doc.prim.dr.sc. Petrana Brečić, dr. med., na potpisivanje ugovora o javnoj 
nabavi. 

Ad 5) 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 razdoblje od siječnja do ožujka 2021. 
godine sukladno popisu koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio. 

Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 

O D L U K U 

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

Na određeno vrijeme 
- medicinska sestra tehničar – 2 izvršitelja 

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

Obrazloženje 

Medicinska sestra Lucija Pilih nalazi se na dugom bolovanju, a medicinska sestra Nikolina Čerkez nalazi se 
na bolovanja zbog čuvanja trudnoće, a na koji će nastavno koristiti porodiljni dopust. 
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Za prethodno navedena radna mjesta postoji potreba za zapošljavanje s obzirom da su epidemiološke mjere 
i dalje na snazi i povećan je broj izostanaka s posla te nije moguće provesti preraspodjelu između postojećih 
radnika. 

Ad 7) Dogovor datuma sljedeće sjednice 

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