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8. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 15. lipnja 2018. godine 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2018. godine i  
         7. sjednice održane 25. svibnja 2018. godine 
 
 Prihvaćeni su zapisnici sa 6. sjednice Upravnog vijeća održane 27. travnja 2018. godine i 7. sjednice 
održane 25. svibnja 2018. godine 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje I-V 2018. godine i za mjesec ožujak 2018.  
          godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje I-V 2018. godine i mjesec svibanj 
2018. godine. 
 
 
Ad 3) Sklapanje Dodatka Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji zgrade Zavoda za forenzičku  
         psihijatriju i rekonstrukciji postojećeg prizemnog objekta u sklopu kompleksa Klinike za  
         psihijatriju Vrapče s izvođačem radova Zagrebgradnjom d.o.o. 
 

O D L U K A 
 

I. 
o sklapanju Dodatka V. Ugovoru o izvođenju radova broj 1080 od 10. prosinca 2015. godine, za izgradnju 
zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukciju postojećeg prizemnog objekta u sklopu kompleksa 
Klinike za psihijatriju Vrapče kojim se reguliraju nepredviđeni radovi na izgradnji objekta u iznosu od 
3.376.800,00 kn što s PDV-om od 844.200,00 kn iznosi ukupno 4.221.000,00 kn. 
 

Ukupna visina Ugovora o izgradnji sa Zagrebgradnjom d.o.o. utvrđuje se u iznosu od 44.258.542,51 kn s 
PDV-om od 11.064.635,63 kn što ukupno iznosi 55.323.178,14 kn. 
 

II. 
Radovi iz Dodatka V. Ugovoru financirat će se iz vlastitih sredstava Klinike za psihijatriju Vrapče. 
 

III. 
Ovlašćuje se ravnatelj Klinike za psihijatriju Vrapče za sklapanje Dodatka V. Ugovoru između Zagrebgradnje 
d.o.o. (OIB 39233442442) i Klinike za psihijatriju Vrapče (OIB 86937855002) navedenog u točki I. ove 
Odluke. 
Dodatak V. Ugovoru stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti osnivača. 
 

IV. 
Ova Odluka dostavlja se osnivaču radi ishođenja suglasnosti 

 
 
Ad 4) Godišnje izvješće o bolničkim infekcijama za 2017. godinu 
 
 Prihvaća se godišnje izvješće Bolničkog povjerenstva za kontrolu, sprječavanje i suzbijanje bolničkih 
infekcija za 2017. godinu. 
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Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta 
 

1. Na neodređeno vrijeme  
 
- medicinska sestra/tehničar SSS – 1 izvršitelj 
2. Na određeno vrijeme  
 
- medicinska sestra/tehničar SSS – 2 izvršitelja 
 
- PKV radnik u Službi prehrane – 3 izvršitelj 

 
 
Ad 6) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 25. srpnja 2018. godine. 
 

 

Ad 7) Razno 
 

Izgradnja Forenzike 
 

 Tehnički pregled trebao bi biti oko 13. srpnja 2018., a za 28. lipnja predlaže se pregled zgrade od 
strane izvođača, nadzora, investitora i projektanta (pretprimopredaja). 
 U tijeku su ispitivanja potrebna za tehnički pregled, a osigurane su i tri analogne telefonske linije, 
privremeno prespojene sa Zavoda za afektivne poremećaje, koje su potrebne za ispitivanje vatrodojave i 
dizala. 
 

 Nabava opreme za forenziku 
 Nakon provedenog postupka javne nabave i sklopljenog ugovora, u srijedu 27. lipnja 2018. izabrani 
ponuditelj Elektroničar d.o.o. isporučit će medicinske uređaje i aparate te medicinski pribor, a ostali postupci 
nabave su u tijeku. 
 


