9. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb održana 29. travnja 2014. godine
ODLUKA I ZAKLJUČCI
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 26. ožujka 2014. godine
Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća održane 26. ožujka 2014. godine jednoglasno je prihvaćen.
Ad 2) Izbor ravnatelja Bolnice
ODLUKA
Prof. dr. sc. Vlado Jukić imenuje se za ravnatelja Klinike za psihijatriju Vrapče u sljedećem mandatnom
razdoblju od četiri godine, a koje počinje teći 15. srpnja 2014. godine.
Ad 3) Izvješće o izvršenom programu rada za ožujak i I-III 2014. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o izvršenom programu rada za ožujak i razdoblje I-III 2014. godine.
Ad 4) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2014. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1. 1. do 31. 3. 2014. godine.
Ad 5) Sklapanje Dodatka I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene
zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 1.1. do 31. 3. 2014.
ODLUKA
a) Odobrava se sklapanje Dodatka I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne
zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razbolje od 1. siječnja do 31.
ožujka 2014. godine
b) Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru.
Ad 6) Sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja s
osiguravateljem Allianz d.d.
ODLUKA
I.
Odobrava se sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja između
Klinike za psihijatriju Vrapče i Allianz d.d. iz Zagreba, Heinzelova 70, za razdoblje od potpisa ugovora na
godinu dana.
II.
Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice na potpisivanje navedenog Ugovora.
Ad 7) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2014. godinu
ODLUKA
Usvaja se Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2014. godinu.
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Ad 8) Imenovanje zamjenice ravnatelja
ODLUKA
Prim. dr. sc. Petrana Brečić imenuje se zamjenicom ravnatelja na mandatno razdoblje od četiri godine, a koje
počinje teći od 1. travnja 2014. godine.
Ad 9) Izvješće o bolničkim infekcijama u 2013. godini
ZAKLJUČAK
Prihvaća se godišnje izvješće Bolničkog povjerenstva za kontrolu, sprječavanje i suzbijanje bolničkih
infekcija za 2013. godinu.
Ad 10) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova
ZAKLJUČAK
Prihvaća se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova u Klinici za psihijatriju Vrapče za
razdoblje od 1. 1. do 31. 3. 2014. godine.
Ad 11) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o nabavi
ODLUKA
Ovlašćuje se ravnatelj prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje Ugovora za nabavu stroja za
recikliranje inkontinencijskih pelena s ponuditeljem E-Elmes d.o.o., izabranim nakon provedenog postupka
javne nabave, a na temelju konačne odluke o izboru.
Vrijednost ugovora iznosi 220.687,50 kn (s uključenim PDV-om).
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