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8. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 14. lipnja 2022. godine. 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 7. sjednice održane 24. svibnja 2022.  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane 24. svibnja 2022. godine. 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2022. god. i  
          za mjesec svibanj 2022. 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. svibnja 2022. 
godine i za mjesec svibanj 2022. godine te analiza izvršenja programa rada 
 
Ad 3) Korekcija rezultata poslovanja za 2021. godinu 
 

ODLUKA 
 

I. 
Usvaja se korekcija rezultata  poslovanja za 2021. godinu u iznosu od 3.123,63 kn. 
 

II. 
Hrvatski zavod za zapošljavanje  (HZZ), revizijom predmeta, utvrdio je iznos od 3.123,63 kn za koji Bolnica 
mora izvršiti povrat neiskorištenog dijela unaprijed isplaćenih sredstava zbog bolovanja sufinancirane osobe 
na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje s tim da je:  

- za Mariju Ćapin utrošeno 70.223,10 kn, odnosno 657,85 kn manje od dodijeljene potpore (70.880,95 
kn – 70.223,10 kn), 

- za Josipa Veljačića  utrošeno je 79.560,10 kn, odnosno 2.465,78 kn manje od dodijeljene potpore ( 
82.025,88 kn   79.560.10 kn) 

 
III. 

Korekcijom rezultata poslovanja za 2021. godinu povećava se manjak prihoda poslovanja (konto 92221)  na 
iznos od 27.224.972, 88 kn.   
 
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
I. 

 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta: 
 

Na neodređeno vrijeme 
 

- prvostupnica sestrinstva – 1 izvršitelj 
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja 
- servirka/spremačica – 1 izvršitelj 

 

Na određeno vrijeme 
 

- prvostupnica sestrinstva – 1 izvršitelj 
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja 
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II. 
 

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

Ad 5) Izvješće o bolničkim infekcijama u 2021. godini 
 

Z A K L J U Č A K  
 
 Prihvaća se godišnje izvješće Bolničkog povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija 
za 2020. godinu. 
 
 

Ad 6) Davanje ovlaštenja ravnateljici za sklapanje ugovora s osiguravajućim društvom 
 

O D L U K A 
 

Ovlašćuje se ravnateljica, prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med. na potpisivanje ugovora sa 
Sava osiguranjem d.d. na iznos premije od 99.022,63 kuna, za pokriće osiguranja imovine (50.777,39 kn) i 
osiguranja od odgovornosti (48.245,24 kuna). 

 
 

Ad 7) Informacija o dostavi obavijesti HZZO-a o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se informacija o izmjeni maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava. 
 

 
Ad 8) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 26. srpnja 2022. godine u 14,00 sati. 
 
 
Ad ) Razno 
 
 U razdoblju od 1. do 3. lipnja 2022. provedena je redovna djelomična kontrola poslovanja i 
izvršavanja ugovornih obveza Klinike za psihijatriju Vrapče. Nisu uočene neke veće nepravilnosti. 
 Očekujemo pisano izvješće kontrole. 


