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32. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 1. lipnja 2020. godine. 
 
Prije prihvaćanja dnevnog reda ravnateljica je predložila da se dnevni red dopuni s novom točkom. 
 

 Prenamjena Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2020. godinu 
 

Predloženi dnevni red stavljen je na glasovanje, te se konstatira da je jednoglasno prihvaćen. 
 
 
Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća sa 31. sjednice održane 29. travnja 2020. godine  
 
 Prihvaćen je zapisnik sa 31. sjednice Upravnog vijeća održane 29. travnja 2020. godine. 
 
Ad 2) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2020.  
    godine  

 
Z A K L J U Č A K 

 

 Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja 2020. 
godine. 
 
Ad 3) Donošenje odluke o podnošenju zahtjeva za dodjelu naziva Referentnog centra Ministarstva  
          zdravstva za forenzičku psihijatriju 
 

O D L U K A 
 

I. 
 Prihvaća se prijedlog Stručnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče o pokretanju postupka za dodjelu 
naziva "Referentnog centra Ministarstva zdravstva za forenzičku psihijatriju“. 
 

II. 
 Elaborat Bolnice s dokumentima o ispunjavanju uvjeta proslijediti će se Nacionalnom zdravstvenom 
vijeću Ministarstva zdravstva na daljnji postupak. 
 
 
Ad 4) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje ugovora iz javne nabave 
 

O D L U K A 
 

Ovlašćuje se ravnateljica Bolnice, doc. prim. dr. sc. Petrana Brečić na potpisivanje ugovora sa 
sljedećim ponuditeljima: 

- MEDIKA d.d. – iznos ugovora 253.409,00 kn bez PDV-a (Antipsihotici) 
- PHOENIX FARMACIJA d.o.o. – iznos ugovora 555.353,40 kn bez PDV-a (Dugodjelujući 

antipsihotici) 
- MEDICAL INTERTRADE d.o.o. – iznos ugovora 466.893,41 kn bez PDV-a (Laboratorijski 

reagensi za sitem COBAS INT. 400+ (Roche ili jednakovrijedni) 
- MEDI-LAB d.o.o. – iznos ugovora 151.065,00 kn bez PDV-a (Laboratorijski reagensi za sistem 

Immulite 1000) 
- PI VINDIJA d.d. – iznos ugovora 317.550,00 kn bez PDV-a (Svježe mlijeko) 
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Ad 5) Suglasnost za prihvat donacija 
 

O D L U K A 
 

Sukladno uputama Ministarstva zdravstva klasa 030-01/16-01/36, ur.broj: 534-08-1-2/1-16-01 od 19. srpnja 
2016. godine, prihvaćaju se donacije Klinici za psihijatriju Vrapče za travanj 2020. godine sukladno popisu 
koji se nalazi u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio. 
 
Ad 6) Rajka Rigler-Kunović, dr. med.- zamolba za produženje radnog odnosa nakon navršene  
    65. godine života 
 

O D L U K A 
 

Odobrava se produženje radnog odnosa nakon navršenih 65 godina života Rajki Rigler-Kunović, dr. 
med., spec. psihijatrije u trajanju od jedne godine. 

 
Ova Odluka dostavit će se Gradu Zagrebu i Ministarstvu zdravlja radi ishođenja prethodne 

suglasnosti. 
 

Ad 7) Informacija o statusu sporova za isplatu dodataka na sate ostvarene u prekovremenom radu 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 Prihvaća se informacija o statusu sporova za isplatu dodataka na sate ostvarene u prekovremenom 
radu. 
 
Ad 8) Informacija o organizaciji rada Bolnice sukladno trenutnim epidemiološkim uputama 
 

Z A K L J U Č A K 
 

Prihvaća se informacija o organizaciji rada Bolnice sukladno trenutnim epidemiološkim uputama. 
 

Ad 9) Prenamjena  Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2020. godinu 
 

ODLUKA 
 

Usvaja se prenamjena Plana popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2020. godinu u iznosu od 
393.857,25 kn (sa PDV) i to: 
 

- Sanacija elektroinstalacija u glavnoj zgradi Bolnice – drugi dio                +  393.857,25 kn 
- Nabava kreveta za standardnu bolničku njegu  
       sa madracima (27 kom)                                                                                  – 250.000,00 kn 
- Nabava računala – kompletna (15 kom)                                                        – 100.000,00 kn 
- Uređenje (bojanje)  zidova, vrata i prozora   na Zavodu za 
       dualne poremećaje (Odjel XI)                                                                         –   43.857,25 kn 

 
Ad 10) Dogovor datuma sljedeće sjednice 

 
Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 29. lipnja 2020. godine u 13,00 sati. 

 
Ad 11) Razno 
 

Nije bilo informacija. 


