7. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 25. svibnja 2018. godine
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2018. godine
Odgađa se glasovanje o prihvaćanju zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja
2018. godine jer današnjoj sjednici prisustvuje samo jedan član Upravnog vijeća koji je bio na 6. sjednici.
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje I-IV 2018. godine i za mjesec travanj 2018.
godine
ZAKLJUČAK
Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje I-IV 2018. godine i mjesec travanj
2018. godine.
Ad 3) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu
ODLUKA
Prihvaća se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu.
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja
ODLUKA
Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta
Na neodređeno vrijeme
- stručni prvostupnik sestrinstva – 2 izvršitelja
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja
- spremačica – 1 izvršitelj
Na određeno vrijeme
- stručni prvostupnik sestrinstva – 1 izvršitelj
- medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj
Ad 5) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora nakon provedenih postupaka javnog
nadmetanja
ODLUKA
a)

I.
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s društvom PANON TRADE d.o.o.
za nabavu medicinske tipske opreme čija ponuda je prihvaćena kao najpovoljnija nakon provedenog
postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).
Vrijednost ugovora iznosi 421.671,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 527.088,75 kn.
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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.
b)

I.
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s društvom MEDICAL
INTERTRADE d.o.o. za nabavu uređaja za duboku transkranijalnu magnetnu stimulaciju čija ponuda je
prihvaćena kao najpovoljnija nakon provedenog postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o
javnoj nabavi (NN 120/2016).
Vrijednost ugovora iznosi 1.350.000,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 1.687.500,00 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.
c)
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s dobavljačem ENERGOKONTROL
ZAGREB d.o.o. za rekonstrukciju i dogradnju glavne razdjelnice u trafostanici Bolnice u iznosu od
191.300,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 239.125,00 kn.
d)
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s ponuditeljem ZAGREBGRADNJA
d.o.o. za asfaltiranje prometnica u krugu Bolnice u iznosu od 153.816,50 kn kn bez PDV-a, ukupno s PDVom 192.270,63 kn.

Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice
Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 15. lipnja 2018. godine.

Ad 7) Razno
a) Izgradnja Forenzike
Radovi na izgradnji Zavoda za forenzičku psihijatriju su pri kraju te se očekuje završetak radova do 15.
lipnja 2018. godine.
S obzirom da za završetak radova nedostaje oko 7.000.000,00 kn (4.300.000,00 VTR-ovi i 2.700.000,00
financijska korekcija SAFU-a), ravnatelj je obavio razgovor s ministrom zdravstva prof. dr. sc. Milanom
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Kujundžićem koji je izjavio da ministarstvo nema za to predviđenih sredstava. Potrebna sredstva će se
zatražiti od Ministarstva financija.
Ravnatelj je još dodao da su natječaji za opremu u tijeku, da su ugradnja transformatora i radovi na
rekonstrukciji razvodnog ormara u trafostanici dogovoreni za subotu, 9. lipnja 2018, tehnički pregled
obavit će se do 1. srpnja 2018., a objekt bi trebao biti otvoren 15. studenog 2018. na Dan Bolnice.
Prema izvršenoj analizi otvaranje novog Zavoda za forenzičku psihijatriju povećalo bi troškove
poslovanja za cca 400.000,00 kn.
Iduće godine zatražit ćemo od Ministarstva zdravstva veći iznos za pružanje usluga prisilnog smještaja i
liječenja neubrojivih osoba.
b) 6.6. – Dan prava osoba s duševnim smetnjama
Povodom obilježavanja Dana prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj u velikoj
dvorani Edukacijskog centra naše Bolnice održat će se okrugli stol pod naslovom „Prava osoba s
duševnim smetnjama kao osoba s invaliditetom“
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