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9. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 25. srpnja 2018. godine 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 15. lipnja 2018. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane 15. lipnja 2018. godine. 
 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje I-VI 2018. godine i za mjesec lipanj 2018.  
          godine 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje I-VI 2018. godine i mjesec lipanj 
2018. godine. 
 
 
Ad 3) Davanje ovlaštenja ravnatelju za sklapanje ugovora s osiguravajućim društvima 
 

O D L U K A 
 

Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje ugovora s Triglav osiguranjem d.d. na iznos premije od 
94.304,10 kuna, za pokriće osiguranja imovine (52.415,30 kn) i osiguranja od odgovornosti (41.888,80 kuna). 

 
 
Ad 4) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora iz javne nabave 
 

O D L U K A 
 

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 Integra 400+ u iznosu 
od467.592,95 kn bez PDV-a kn. 
 
b)  
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s ponuditeljem MEDI LAB d.o.o. za 
nabavu laboratorijskih reagensa za sistem Immulite 1000 u iznosu od 155.650,00 kn kn bez PDV-a 
 
c)  
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s ponuditeljem DUKAT d.d. za 
nabavu svježeg mlijeka u iznosu od 332.500,00 kn kn bez PDV-a. 
 
d) 

I. 
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, da temeljem konačne odluke o izboru najpovoljnije ponude 
potpiše ugovor s društvom PRIMAT RD d.o.o. za nabavu namještaja po mjeri s ugradbenim aparatima 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 3.590.817,50 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 4.488.521,88 kn. 
 



2 
 

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. 
 
e) 

I. 
Ovlašćuje se ravnatelj, prof. dr. sc. Vlado Jukić, na potpisivanje ugovora s društvom MEDIAL d.o.o. za 
nabavu višeslojnog CT uređaja čija ponuda je prihvaćena kao najpovoljnija nakon provedenog postupka 
javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016). 
Vrijednost ugovora iznosi 1.657.200,00 kn bez PDV-a, ukupno s PDV-om 2.071.500,00 kn. 

II. 
Nabava opreme financirat će se iz sredstava Državnog proračuna temeljem prethodne suglasnosti 
Ministarstva zdravstva Klasa: 406-05/17-01/82, Ur.boj: 534-06-2-1-2/4-17-2 od 13. listopada 2017. godine. 
 

III. 
Ova Odluka dostavit će se osnivaču radi ishođenja suglasnosti. 
 
 
Ad 5) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja 
 

O D L U K A 
 

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeće radno mjesto 
 

Na neodređeno vrijeme  
- medicinska sestra/tehničar SSS – 2 izvršitelja 

 
Na određeno vrijeme 

- spremačica – 2 izvršitelja 
 
 
Ad 6) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova 
 

ZAKLJUČAK 
 

 Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2018. godine. 
 
 
Ad 7) Dogovor datuma sljedeće sjednice 
 

Slijedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za zadnji tjedan kolovoza 2018. godine. 
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Ad 8) Razno 
 

Izgradnja Forenzike 
 

 Ministarstvo zdravstva dostavilo nam je suglasnost za financiranje završetka izgradnje Zavoda za 
forenzičku psihijatriju u visini od 6.861.000,00 kn koji se odnosi na financijsku korekciju SAFU-a i 
vantroškovničke radove. 
 Radi realizacije isplate prikupit će se potrebna dokumentacija i dostaviti Ministarstvu. 
Bolnice. 
 
 Nabava opreme 

Dana 4. srpnja 2018. otvorene su ponude za ugradbenu opremu i opremu za fitnes park. Za 
ugradbenu opremu stigla je jedna ponuda od tvrtke Primat RD, iznos ponude je 3.590.817,50 kn bez PDV-a. 
Za opremu za fitnes park nije stigla niti jedna ponuda te će se natječaj morati ponoviti.  

U EOJN je objavljen natječaj za informatičku opremu, multimedijalnu opremu, telefonsku centralu, 
sustav praćenja osoblja i vanjski diesel agregat. Otvaranje ponuda predviđeno je za 28. kolovoza 2018.  
 
 Tehnički pregled 
 Tehnički pregled objekta zakazan je za 1. kolovoza u 10,00 sati. 
 


