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10. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 6. rujna 2022. godine. 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća s 9. sjednice održane 26. srpnja 2022. godine i  
          izvanredne sjednice održane 16. kolovoza 2022. 
 
 Prihvaćeni su zapisnici s 9. sjednice održane 26. srpnja 2022. godine i izvanredne sjednice održane 
16. kolovoza 2022. 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2022. god. i  
          za mjesec srpanj 2022. god. te analiza izvršenja programa 
 

ZAKLJUČAK 
 

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. srpnja 2022. 
godine i za mjesec srpanj 2022. godine te analiza izvršenja programa rada. 
 
 
Ad 3) Informacija o provedenoj kontroli HZZO-a 
 

ZAKLJUČAK 
 
 Prihvaća se informacija o provedenoj kontroli HZZO-a. 
 
 
Ad 4) Donošenje općih akata 

a) Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu  
b) Pravilnika o radu 

 
O D L U K A 

 
a) Donose se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu. 

Utvrđuje se pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem nadzoru. 
 

b) Donosi se Pravilnik o radu. 
 
 
Ad 5) Donošenje odluke o pokretanju postupka nabave – usluga odvoza i zbrinjavanja bolničkog  
          otpada 

 
O D L U K A 

 
Pokreće se postupak nabave usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog medicinskog 

otpada procijenjene vrijednosti 280.000,00 HRK bez PDV-a za jednogodišnje razdoblje te se ovlašćuje 
ravnateljica prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med. na potpisivanje ugovora s gospodarskim subjektom 
izabranim u provedenom postupku javne nabave. 
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Ad 6) Zahtjevi - za odobravanje zapošljavanja 
                  - za produženje radnog odnosa nakon 65. godine života (prof. Slađana Štrkalj Ivezić) 

 
a) Zahtjevi 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 izvršitelj 
- servirka/spremačica – 2 izvršitelja 
- stručni prvostupnik radne terapije – 2 izvršitelja 
- socijalni pedagog – 2 izvršitelja 

 
Na određeno vrijeme 

 

- prvostupnica sestrinstva – 3 izvršitelja 
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelj 

 
II. 

 

Ova Odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba i Ministarstvu zdravstva radi ishođenja 
suglasnosti. 
 
 
b) Zahtjev za nastavak radnog odnosa nakon navršene 65. godine života – prof.dr.sc. Slađana Štrkalj  
    Ivezić 

 
O D L U K A 

 
I. 

Odobrava se produženje radnog odnosa prof. dr. sc. Slađani Štrkalj Ivezić, dr. med., spec. psihijatrije 
s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu, u trajanju od godine dana. 

 

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

prethodne suglasnosti. 
 
 
Ad 7) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 27. rujna 2022. godine u 14,00 sati. 
 
 
Ad 8) Razno 
 
 Krešimir Kargačin, mag.iur. napomenuo je kako bi za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća predložili 
donošenje odluke o uvođenju naknade za pravljenje preslika medicinske dokumentacije s obzirom na 
učestale zahtjeve za preslikom cjelokupne medicinske. 
 
 


