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4. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 22. veljače 2022. godine.  
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća s 3. sjednice održane 25. siječnja 2022. godine i  
          izvanredne sjednice održane 16. veljače 2022. godine 
 
 Prihvaćeni su zapisnici s 3. sjednice Upravnog vijeća održane 25. siječnja 2022. godine i izvanredne 
sjednice održane 16. veljače 2022. godine. 
 
Ad 2) 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 17.944.373,37 kn na 
dan 31.12.2021. godine i dug za provođenje određenih DTP postupaka – CT u iznosu od 52.207,58 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 3) Financijski izvještaj Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine 
 

ODLUKA 
 

I. 
 Usvajaju se Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. 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 2021. godinu kako slijedi: 
- Prihodi  su ostvareni u iznosu od                                                     141.556.719,83 kn 
- Rashodi  su ostvareni  u iznosu od                                                   139.644.776,80 kn 
- Višak prihoda nad rashodima u iznosu od                                           1.911.943,03 kn 
- Preneseni manjak prihoda u iznosu od                                               32.606.440,28 kn 
- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju         30.694.497,25 kn 
- Potraživanja na dan 31. prosinca 2021. godine                                    3.346.029,65 kn 
- Obveze na dan 31. prosinca 2021. godine                                          30.942.988,41 kn 

 
III. 

Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 30.694.497,25 kn ostaje za pokriće u sljedećem razdoblju.  
 

Ad 4) Izvješće o radu Klinike za psihijatriju Vrapče u 2021. godini 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Usvaja se Izvješće o radu Klinike za psihijatriju Vrapče u 2021. godini. 
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Ad 5) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za mjesec siječanj 2022. godine te analiza izvršenja  
          programa 

 
Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za mjesec siječanj 2022. godine te analiza 
izvršenja programa rada. 
 
 

Ad 6) Davanje ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja  
          neubrojivih osoba za 2022. godinu 
 

O D L U K A 
 

Ovlašćuje se ravnateljica, prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med. na potpisivanje Ugovora o 
pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja neubrojivih osoba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 
2022. godine. 

 
Ad 7) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje ugovora o nabavi 
 

O D L U K A 
 
 Ovlašćuje se ravnateljica, prof.prim.dr.sc. Petrana Brečić, dr. med., na potpisivanje ugovora o javnoj 
nabavi. 
 
Ad 8) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 

 
O D L U K A 

 
I. 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 
 

Na neodređeno vrijeme 
 

- psiholog – 2 izvršitelja 
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja 

 

Na određeno vrijeme 
 

- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja 
 

II. 
Ova Odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba i Ministarstvu zdravstva radi ishođenja 
suglasnosti.  
 
Ad 9) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 29. ožujka 2022. godine u 14,00 sati. 
 
Ad 10) Razno 
 
a) Cjelovita obnova glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče 

Ministar zdravstva donio je Odluku o financiranju operacije unutar Poziva „Vraćanje u uporabljivo stanje 
infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i 
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Zagrebačke županije“ kojom je našoj bolnici dodijeljeno 136.053.201,60 kn bespovratnih sredstava za 
cjelovitu obnovu glavne zgrade Bolnice oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine.  
Sredstva su osigurana u Državnom proračunu RH za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. 
godinu. Iznos od 118.955.440,00 kn isplatit će se iz izvora Mehanizam za oporavak i otpornost, a iznos 
od 17.097.761,60 kn iz Fonda solidarnosti (Fond solidarnosti 12%– Mehanizam za oporavak i otpornost 
88%). 

 
b)   Odjel psihogerijatrije 

U Klinici za psihijatriju Vrapče, u utorak 15. veljače 2022. godine, potpisan je zapisnik o uvođenju u 
posao za završetak radova rekonstrukcije i dogradnje zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju 
Vrapče. 
Investitor radova je Grad Zagreb, a cjelokupni projekt vodi Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno 
uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Budući je zgrada, kao i cjelokupni kompleks Klinike 
za psihijatriju Vrapče, upisana na listu zaštićenih kulturnih dobara, konzervatorski nadzor nad radovima 
provodit će Gradski ured za zaštitu spomenika kulture i prirode. 


