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10. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 30. kolovoza 2018. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 25. srpnja 2018. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 25. srpnja 2018. godine. 
 
 

Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje I-VII 2018. godine i za mjesec srpanj 2018.  
          godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje I-VII 2018. godine i mjesec srpanj 
2018. godine. 

 
Ad 3) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora iz javne nabave 
 

O D L U K A 
 
a) 

I. 

Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, da temeljem konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude 
potpiše ugovor s tvrtkom TEHNOZAVOD MARUŠIĆ d.o.o. za nabavu informatičko komunikacijske opreme 
koja obuhvaća sustav praćenja osoba i tehničku zaštitu za Zavod 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 1.049.003,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 1.311.253,75 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 TIMES 

COMPUTERS d.o.o. za nabavu informatičke opreme u iznosu od 409.745,00 kn bez PDV-a. 

 
 
Ad 4) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 

a) 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta 
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Na neodređeno vrijeme 
- arhivar – 1 izvršitelj 
- servirka – spremačica – 1 izvršitelj 

 

Na određeno vrijeme 
- medicinska sestra/tehničar – 2 izvršitelja 
- servirka – spremačica – 2 izvršitelja 

 

Mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
- stručni prvostupnik fizioterapije – 1 izvršitelj 

 
b) 

Odobrava se produženje radnog odnosa s polovicom punog radnog vremena uz mirovinu Đurđi 
Mustač, medicinskoj sestri u trajanju od šest mjeseci. 

 
 
Ad 5) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za zadnji tjedan rujna 2018. godine. 
 
 
Ad 6) Razno 
 

Izgradnja Forenzike 
 

 Dana 1. kolovoza 2018. godine proveden je tehnički pregled novog Zavoda za forenzičku psihijatriju, 
utvrđeni su određeni manji nedostaci koji će prema informaciji voditelja gradilišta biti otklonjeni do kraja 
mjeseca. Jedini problem koji će trebati rješavati je prevelika buka okoliša koja proizlazi iz rada strojarnice 
smještene na terasi novog objekta, te će se morati napraviti novi projekt tehničkog rješenja za što je 
angažirana ovlaštena tvrtka. 
 
 Nabava CT uređaja 
 Od Ministarstva zdravstva zatražena je konačna suglasnost za financiranje nabavke CT uređaja, te 
će se po dobivanju suglasnosti sklopiti ugovor o isporuci sa tvrtkom Medial. 
 
 Izgradnja fontane 

Fontana je završena i puštena u probni rad. Službeno otvaranje fontane bit će planirano za drugu 
polovicu mjeseca rujna. 

Radnici Zagrebačkih cesta asfaltirali su prostor ispred ulaza Bolnice, a Zrinjevac je započeo sa 
uređenjem zelenih površina. 
 
 VSS medicinske sestre 
 Ravnatelj je iznio informaciju da je KBC Rebro donijelo odluku o privremenom utvrđivanju 
koeficijenata za diplomirane medicinske sestre, iako još uvijek Uredba o koeficijentima nije izmijenjena i 
usklađena sa sadašnjom situacijom kada sve veći broj sestara završava diplomski, stručni ili sveučilišni 
studij. 
Predsjednik Upravnog vijeća je napomenuo da se za slijedeću sjednicu pripremi prijedlog koje će Upravno 
vijeće razmotriti. 
 
 


