9. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 26. srpnja 2017. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 28. lipnja 2017. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 28. lipnja 2017. godine
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine
i za mjesec lipanj 2017. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za lipanj i razdoblje I-VI 2017. godine.
Ad 3) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora iz javne nabave
ODLUKA
a) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s dobavljačem MEDICAL
INTERTRADE d.o.o. za nabavu laboratorijskih reagensa za sistem Cobas Int. 400+ u iznosu od
489.578,27 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 592.772,84 kn.
b) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s dobavljačem MEDI-LAB
d.o.o. za nabavu laboratorijskih reagensa za sistem Immulite u iznosu od 151.025,00 kn bez PDV-a,
ukupno s PDV-om 188.781,25 kn.
c) Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje ugovora s dobavljačem DUKAT d.d.
za nabavu svježeg mlijeka u iznosu od 312.400,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 328.020,00 kn.
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
Na neodređeno vrijeme:
- medicinska sestra/tehničar SSS – 2 izvršitelja
- socijalni pedagog – 1 izvršitelj
Na određeno vrijeme:
- medicinska sestra –tehničar – 2 izvršitelja
Ad 5) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje I-VI 2017. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2017. godine.
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Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Sljedeća sjednica planira se za 28. kolovoza 2017. godine.
Ad 9) Razno
a) Izgradnja Forenzike
Problemi s izgradnjom Zavoda za forenzičku psihijatriju se i dalje nastavljaju. S obzirom na potrebu
izrade nove tehničke dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole za izgradnju paviljona 7, aneksom
ugovoru produžen je rok izvođenja radova do kraja 2017. godine.
b) Primjedbe HZZO-a
Bolnica još uvijek nije postupila po primjedbama HZZO-a vezano za plaće ravnatelja, zamjenika
ravnatelja, pomoćnika ravnatelja i drugih radnih mjesta navedenih u nalazu kontrole.
S obzirom da je na snazi novi Kolektivni ugovor Bolnica će zatražiti novo tumačenje Povjerenstva za
tumačenje Kolektivnog ugovora vezano za dodatke na plaću.
c) Najava Državne revizije
Primili smo obavijest Državnog ureda za reviziju da će se provesti revizija poslovanja Bolnice za 2016.
godinu. Prvi sastanak s članovima tima za reviziju održan je 13. srpnja 2017. godine na kojem je
predstavnicima Bolnice uručen popis tražene dokumentacije koju treba pripremiti do početka obavljanja
revizije.
Zadnja revizija bila je krajem 2004. godine kada je Bolnica dobila bezuvjetan revizijski nalaz.
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