11. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 3. listopada 2018. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 30. kolovoza 2018. godine
Prihvaćen je zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane 30. kolovoza 2018. godine.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje I-VIII 2018. godine i za mjesec kolovoz
2018. godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje I-VIII 2018. godine i mjesec
kolovoz 2018. godine.
Ad 3) Donošenje odluke o privremenom utvrđivanju koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta
ODLUKA
o privremenom utvrđivanju koeficijenta složenosti radnih mjesta
I.
Za radna mjesta:
- glavna sestra zavoda,
- medicinska sestra za kontrolu bolničkih infekcija,
- medicinska sestra za kontrolu kvalitete i edukaciju,
za koja je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Bolnice predviđen uvjet za obavljanje poslova završen
sveučilišni ili stručni diplomski studij sestrinstva, utvrđuje se koeficijent složenosti poslova od 1,571.
II.
Zaposlenici koji temeljem ugovora o radu obavljaju poslove iz točke I. ove Odluke, a nemaju završen
odgovarajući sveučilišni ili stručni studij, obvezni su ga završiti u roku od tri godine.

III.
Ova Odluka je privremena i primjenjivat će se do donošenja propisa kojima će biti regulirana složenost
poslova za radna mjesta iz točke I. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka se primjenjuje od 1. listopada 2018. godine.
Ad 4) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora iz javne nabave
a)

ODLUKA

I.
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, da temeljem konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude
potpiše ugovor s tvrtkom ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. za nabavu telekomunikacijske opreme za Zavod
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za forenzičku psihijatriju čija ponuda je prihvaćena kao najpovoljnija nakon provedenog postupka javne
nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).
Vrijednost ugovora iznosi 657.051,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 821.313,76 kn.
II.
Nabava opreme financirat će se iz sredstava planiranih projektom „Izgradnja Zavoda za forenzičku psihijatriju
i rekonstrukcija postojećeg objekta“, šifra projekta KK.08.1.2.01.0002 iz Operativnog programa
„Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ (OPKK), Europskog fonda za regionalni razvoj.
III.
Ova Odluka dostavit će se osnivaču radi ishođenja suglasnosti.
b)
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s ponuditeljem AQUADAC d.o.o. za
nabavu diesel agregara u iznosu od 249.640,00 kn bez PDV-a.
Ad 5) Sklapanje Dodatka Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog
osiguranja s Wiener osiguranjem VIG d.d.
ODLUKA
I.
Odobrava se sklapanje Dodatka Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog
osiguranja između Klinike za psihijatriju Vrapče i Wiener osiguranja VIG d.d. iz Zagreba, Slovenska ulica 24
u razdoblju od 27.10.2018. do 26.10.2020. godine s mogućnošću automatske obnove za svaku narednu
godinu.
II.
Ovlašćuje se v.d. ravnatelj Bolnice na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru.
Ad 6) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
Na neodređeno vrijeme
- medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj
Na određeno vrijeme
- stručni prvostupnik radne terapije – 2 izvršitelja
Mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa
- socijalni pedagog pripravnik – 1 izvršitelj
Ad 7) Imenovanje članova Bolničkih povjerenstva
a) Etičko povjerenstvo
b) Povjerenstvo za kvalitetu
c) Povjerenstvo za lijekove
d) Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
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ODLUKA
a) Etičko povjerenstvo
I.
dr.sc. Marko Ćurković, dr.med. imenuje se članom Etičkog povjerenstva Klinike za psihijatriju Vrapče sa
danom 1. listopada 2018. godine
II.
Nikola Žaja, dr.med. imenuje se zamjenikom člana Etičkog povjerenstva Klinike za psihijatriju Vrapče sa
danom 1. listopada 2018. godine.
III.
U ostalom dijelu, Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva donijeta na 39. sjednici Upravnog vijeća
od 25. listopada 2016. godine ostaje neizmijenjena.
b) Povjerenstvo za kvalitetu
I.
Razrješuju se članovi Povjerenstva za kvalitetu izabrani na 12. sjednici Upravnog vijeća od 17. srpnja 2014.
godine zbog isteka mandata.
II.
Imenuje se Povjerenstvo za kvalitetu Klinike za psihijatrije Vrapče u predloženom sastavu.
c) Povjerenstvo za lijekove
I.
Razrješuju se članovi Povjerenstva za lijekove izabrani na 3. sjednici Upravnog vijeća od 28. listopada 2013.
godine zbog isteka mandata.
II.
Imenuje se Povjerenstvo za lijekove Klinike za psihijatrije Vrapče u predloženom sastavu.
c) Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
I.
Razrješuju se članovi Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija izabrani na 14. sjednici
Upravnog vijeća od 16. listopada 2014. godine zbog isteka mandata.
II.
Imenuje se Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Klinike za psihijatrije Vrapče u
predloženom sastavu.

Ad 8) Donošenje odluke o izvođenju radova financiranih iz decentraliziranih sredstava
tijekom dvije godine
ODLUKA
a)

sanacija elektroinstalacija na zgradi odjela „devetke“

I.
Radovi na sanaciji elektroinstalacija na „devetki“ - Zavodu za forenzičku psihijatriju provest će se tijekom
2018. i 2019. godine.
II.
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Postupak javne nabave za nabavu radova iz točke I. ove Odluke provest će Ured za javnu nabavu Grada
Zagreba.
III.
Radovi će se financirati na teret decentraliziranih sredstava za 2018. godine u iznosu od 700.000,00 kn, a na
teret decentraliziranih sredstava za 2019. godinu u iznosu od 766.659,02 kn.
b)

izgradnja dijela ulične ograde ispred Bolnice

I.
Radovi na izgradnji dijela ulične ograde ispred Bolnice provest će se tijekom 2018. i 2019. godine.
II.
Postupak javne nabave za nabavu radova iz točke I. ove Odluke provest će Ured za javnu nabavu Grada
Zagreba.
III.
Radovi će se financirati na teret decentraliziranih sredstava za 2018. godine u iznosu od 850.000,00 kn, a na
teret decentraliziranih sredstava za 2019. godinu u iznosu od 1.258.405,00 kn.
Ad 9) Informacija o sklapanju Dodataka I Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne
zdravstvene zaštite
ODLUKA
a) Odobrava se sklapanje Dodatka I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne
zdravstvene zaštite.
b) Ovlašćuje se v.d. ravnatelja, prof.dr.sc. Vladu Jukića na potpisivanje navedenog Dodatka I Ugovoru.
Ad 10) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 29. listopada 2018. godine.
Ad 11) Razno
Otvorenje fontane
Dana 19. rujna 2018. godine održano je svečano puštanje u rad novouređene fontane ispred glavne
zgrade Bolnice koju je pustio u rad Gradonačelnik gospodin Milan Bandić.
Događaju su prisustvovali gradonačelnikovi suradnici, predstavnici zagrebačkih zdravstvenih
ustanova, predstavnici gradske četvrti, te zaposlenici Bolnice.
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