
KLASA: 021-04/19-01/83 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-10 

 

ZAPISNIK 

 

 sa 12. sjednice Odbora za zdravstvo održane 5. lipnja 2019. godine u Dvorani za 

sastanke Ureda župana, A.Vraniczanya 2/II, Karlovac.  

 

Nazočni članovi - AMIRUDIN TALAKIĆ, JADRANKA GOLUBIĆ, DAMIR ŠKRTIĆ,  

HELENA STOJKOVIĆ, HRVOJE HOFFMAN, SUAD  CRNICA, 

JOSIP ŽUNIĆ, mr. sc. BRUNO KURELIĆ 
   

Odsutni članovi - JADRANKA FRANCETIĆ 
   

Ostali nazočni -  Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana  

 

   

ZAPOČETO U 11:00 SATI. 

 

Sjednicom je predsjedao gospodin Amirudin Talakić, predsjednik Odbora koja je 

pozdravio sve nazočne te utvrdio da je na sjednici prisutno 7 članova Odbora. Predložio je dnevni 

red.  

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kako je predsjednik Odbora na zadnjoj sjednici Odbora 

rekao da će se na dnevni red staviti točka o zaštiti prava pacijenata, a sada je nema na dnevnom 

redu.  

Gospodin Predrag Korać napominje kako nema ništa protiv te predlaže da se na 

sljedećem Odboru od strane predsjednika Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata prezentira rad 

Povjerenstva.  

 

  Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je sljedeći 

 

D n e v n i   r e d:  

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o prijedlogu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za 

petogodišnje razdoblje (2020. – 2024. godine) na području Karlovačke županije  

3. Prijedlog Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru domova zdravlja 

kojima je osnivač Karlovačka županija   

4. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se 

obavlja zdravstvena djelatnost  

5. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja 

obavljanja djelatnosti hitne medicine 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Karlovačke ljekarne 

Karlovac o obavljanju djelatnosti Karlovačke ljekarne Karlovac 

7. Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti i poslova Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke županije  



2 

 

8. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ogulin za djelatnost dentalne 

tehnike 

9. Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na prijedloge statuta zdravstvenih ustanova kojima 

je Karlovačka županija osnivač: 

a) Opća bolnica Karlovac 

b) Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa 

c) Dom zdravlja Karlovac 

d) Dom zdravlja Ogulin 

e) Dom zdravlja Slunj 

f) Dom zdravlja Duga Resa 

g) Dom zdravlja Ozalj  

h) Dom zdravlja Vojnić 

i) Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac  

j) Karlovačka ljekarna Karlovac  

k) Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije  

l) Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 

 

10. Razno  

 

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 11 . sjednice Odbora za zdravstvo 

 

Gospodin Hrvoje Hoffman iznosi primjedbu kako su neke stvari koje je rekao na prošloj 

sjednici navedene pogrešno, ali da ne bi išli u detalje predlaže rješavanje sa stručnim službama 

Županije. 

Gospodin Amirudin Talakić odobrava prijedlog gospodina Hrvoja Hoffmana. 

 

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružio gospodin mr.sc. Bruno Kurelić. 

Gospođa Helena Stojković ističe kako je u vezi zaposlenika OB Karlovac postavila pitanje u 

vezi s brojem zaposlenih nezdravstvenih djelatnika pa da ne bi netko mislio da je tu svrstala i 

medicinsko osoblje moli da se to ispravi. 

 

Uz prihvaćanje iznesenih primjedaba, jednoglasno, uz nazočnost 8 članova, usvojen je 

zapisnik s 10. sjednice Odbora.  

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Odluke o prijedlogu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za 

petogodišnje razdoblje (2020. – 2024. godine) na području Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

U raspravi su sudjelovali: Amirudin Talakić, Josip Žunić, Suad Crnica, Bruno Kurelić, 

Hrvoje Hoffman, Predrag Korać, Jadranka Golubić. 
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Gospodin Amirudin Talakić smatra kako u segmentu primarne zdravstvene zaštitu nije učinjeno 

dovoljno  i misli da je to jedan uskogrudan pristup te napominje kako ju ne pružaju samo domovi 

zdravlja. Bolnice su postale poligon za izobrazbu kadrova koji se izvoze, a pitanje je može li se 

na način legislativno ograničiti tu “rasprodaju” kadrova. 

Gospodin Josip Žunić ističe pitanje kordinacije u bolničkom segmentu, što kaže centar za 

kontrolu bolesti odnosno epidemiološka služba o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, a treće 

pitanje je nacionalna strategija. 

Gospodin Suad Crnica smatra da je ovo potpuno krivi pristup Ministarstva jer nema 

jedinstvenih obrazaca već je ovdje je jedna “salata” od zahtjeva ravnatelja zdravstvenih ustanova 

pa se pita tko se u tome može snaći. Zanima ga po kojoj metodologiji su došli do tih brojki i zašto 

Ministarstvo nije podijelilo obrasce po kojima će zdravstvene ustanove kreirati svoje zahtjeve. 

Misli da ovaj Odbor ima pravo sugerirati Županijskoj skupštini da se ova točka dnevnog reda 

odnosno ovaj prijedlog vrati na doradu Ministarstvu i da ga kao kompletan prijedlog pošalje 

ponovno zdravstvenim ustanovama. Inače ćemo ići samo s popisom dobrih želja koje nisu realne 

i nitko od toga neće imati koristi pogotovo nakon 5 godina u sustavu koji je već sad pred 

kolapsom. 

Gospodin Bruno Kurelić ističe kako je potrebno je napraviti epidemiološku analizu potreba na 

razini države a drugo pitanje je funkcionalna integracija bolnica odnosno što bi to značilo na 

prostoru ove Županije. 

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kako ljudi odlaze van jer su nezadovoljni primanjima i 

odnosom, a kod specijalizacija se gleda politička opredjeljenost. Bolje od toga da se čovjeka 

ugovorno veže za ostanak jest poboljšanje uvjeta rada. Ravnatelji bolnica su uglavnom liječnici, a 

kada liječnik ode u vode politike on se više ne vraća te na taj način struka i pacijenti gube 

kvalitetne stručnjake. 

Gospodin Amirudin Talakić ne slaže se s komentarom gospodina Hrvoja Hoffmana u vezi 

pripadnosti stranci kao uvjeta za specijalizaciju. Odlazak liječnika je nacionalno pitanje, a mi kao 

jedna mikrozajednica možemo učiniti jest pružiti vapaj o tome kako se događaju stvari koje nisu 

dobre što i radimo. 

Gospodin Suad Crnica moli da se drži dnevnog reda jer ima obaveza u sali. 

Gospodin Josip Žunić smatra kako u nizu resora nisu napravljene nacionalne strategije pa tako u 

i ovom međutim tu smo gdje smo pa idemo vijeti kako iz ovog izići. Ovo su razmišljanja 

pojedinih služba zdravstvenih ustanova, a brojevi će se vjerojatno mijenjati zbog niza razloga pa 

ćemo vidjeti. 

Gospodin Suad Crnica smatra kako se ne može proći pored ovakve teme, a ne regirati. Kada 

budemo imali konretne pokazatelje na temelju kojih su stručna vijeća i ravnatelji došli do tih 

brojki onda možemo razgovarati o metodologiji i načinu na koji ćemo ispuniti njihove zahtjeve 

uzimajući u obzir statističke pokazatelje, demografsku obnovu, dobnu strukturu zaposlenika koji 

odlaze iz sustava itd. Sugerira Odboru ide po tom modelu, a hoće li to biti prihvaćeno na 

nacionalnoj razini vidjet će se. 

Gospodin Amirudin Talakić slaže se kako je ova priča višedimenzionalna i zaslužuje više 

pozornosti. Ističe kako je osobno na tragu razmišljanja da ova priča bude temeljito dorađena i 

puštena na Županijsku skupštinu kao jedan cjeloviti materijal koji bi bio sinkroniziran, a na tragu 

ove rasprave. 

Gospodin Hrvoje Hoffman slaže se s gospodinom Crnicom. 
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Gospodin Bruno Kurelić ističe da što god odlučili ovdje to je prijedlog, a ne odluka, odluka ide 

na Županijsku skupštinu koja će donijeti konačnu odluku. Ne možemo vezati doktore ugovorom 

kao nogometaše već na drugi način to regulirati. 

Gospodin Josip Žunić ne slaže se kako je 2 tjedna dovoljno za kvalitetnu doradu ove 

problematike. Mi možemo dati svoje primjedbe prema Županijskoj skupštini, a ravnatelji i 

stručne služba su ovo složili na način na koji jesu. Mi možemo složiti jedan dokument kojim 

ćemo upozoriti da će taj dokument koji su predložile bolnice biti izvrgnut značajnim promjenama 

kroz godine. 

Gospodin Amirudin Talakić slaže se da je potrebno više vremena za doradu ove priče, ali 

Županijska skupština donosi konačnu odluku. 

Gospođa Jadranka Golubić obrazlaže prijedlog Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga 

Resa. 

Gospodin Amirudin Talakić moli pročelnika Koraća da pomogne u donošenju zakonitog 

prijedloga. 

Gospodin Predrag Korać ističe kako je na upravni odjel na raspolaganju za pomoć ukoliko se 

žele napraviti neke korekcije, sugestije i slično, ali ističe kako se po zakonu moraju donijeti 

odluke do 30.06.2019. godine. 

Gospodin Amirudin Talakić predlaže sazvati sastanak ravnatelja bolnica, predstavnika 

primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja te članova ovog Odbora samo na ovu temu. Pita 

može li ovakav prijedlog biti podloga za obrazloženje za zamolbu da se ova točka skine s 

dnevnog reda ove skupštine i stavi na sljedeću skupštinu uz obvezu dorade kako je predloženo. 

Gospodin Predrag Korać ističe kako sljedeća skupština neće biti do 30.06.2019. godine, ali ako 

misle da mogu u tako kratkom roku izaći s kvalitetnijim prijedlogom, slaže se. 

Gospodin Amirudin Talakić daje na glasanje prijedlog da se Predsjedništvu Županijske 

skupštine predloži skidanje ove točke dnevnog reda do njezine dorade. 

 

Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

 

Z A K L J U Č A K  

 

Predlaže se skidanje točke “Prijedlog Odluke o prijedlogu specijalističkog usavršavanja 

zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024. godine) na području Karlovačke 

županije” s dnevnog reda 16. sjednice Županijske skupštine Karlovačke županije te njezina 

priprema za iduću sjednicu. 

 

 

TOČKA 3.  

Prijedlog Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru domova zdravlja 

kojima je osnivač Karlovačka županija 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
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Uz nazočnost 8 članova, sa 6 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je sljedeći  

 

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o broju ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru domova 

zdravlja kojima je osnivač Karlovačka županija. 

 

 

TOČKA 4.  

Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se 

obavlja zdravstvena djelatnost 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

U međuvremenu je sjednicu Odbora napustio gospodin mr.sc. Bruno Kurelić. 

U raspravi su sudjelovali: Amirudin Talakić, Predrag Korać, Hrvoje Hoffman, Suad 

Crnica. 

 

Gospodin Amirudin Talakić napominje kako je razgovarao s koncesionarima i oni će predložiti 

neka rješenja ali kako ne bi derogirali zakonske obveze donošenja ove odluke. 

Gospodin Predrag Korać pojašnjava. 

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je od kad kreće primjena odluke. 

Gospodin Predrag Korać obrazlaže. 

Gospodin Suad Crnica podržava ovakav prijedlog koji je transparentan. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem 

se obavlja zdravstvena djelatnost. 

 

 

TOČKA 5.  

Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja 

obavljanja djelatnosti hitne medicine 

 

  Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

  U raspravi su sudjelovali: Suad Crnica, Predrag Korać, Josip Žunić. 
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Gospodin Suad Crnica upitao je što znači funkcionalno povezivanje u praksi odnosno na koji 

način se to operativno provodi, koji su oblici vlasništva, kadrovska rješanja itd. 

Gospodin Predrag Korać ističe kako ova odluka obavezuje ustanove da ugovorno definiraju 

protokole postupanja. 

Gospodin Josip Žunić upitao je što je s liječnicima koji samostalno obavalju djelatnost opće 

medicine izvan domova zdravlja. 

Gospodin Predrag Korać daje obrazloženje. 

Gospodin Suad Crnica napominje kako će segmentiranih otpora uvijek biti ali moramo se voditi 

javnim interesom. 

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi 

organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine. 

 

TOČKA 6.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Karlovačke ljekarne 

Karlovac o obavljanju djelatnosti Karlovačke ljekarne Karlovac 

  

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Karlovačke 

ljekarne Karlovac o obavljanju djelatnosti Karlovačke ljekarne Karlovac. 

 

TOČKA 7. 

Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti i poslova  

Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
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Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti i poslova Zavoda za javno zdravstvo 

Karlovačke Županije. 

 

TOČKA 8. 

Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ogulin  

za djelatnost dentalne tehnike 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Ogulin za djelatnost 

dentalne tehnike. 

 

TOČKA 9. 

Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na prijedloge statuta zdravstvenih ustanova kojima 

je Karlovačka županija osnivač: 

a) Opća bolnica Karlovac 

b) Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa 

c) Dom zdravlja Karlovac 

d) Dom zdravlja Ogulin 

e) Dom zdravlja Slunj 

f) Dom zdravlja Duga Resa 

g) Dom zdravlja Ozalj  

h) Dom zdravlja Vojnić 

i) Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac  

j) Karlovačka ljekarna Karlovac  

k) Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije  

l) Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 

 

  Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo uz zamolbu da se podrži dopuna djelatnosti kod bolničkih ustanova koja se odnosi na 
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obavijest Ministarstva zdravstva, a radi se o djelatnosti sterilnog zbrinjavanja zaraznog i 

potencijalno zaraznog medicinskog otpada. 

  U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Hoffman, Suad Crnica, Amirudin Talakić, Josip Žunić. 

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kako je na Odboru za Statut i Poslovnik podržao ovaj 

prijedlog pod uvjetom da na ovom Odboru zamjenica župana dr.sc. Vesna Hajsan Dolinar pojasni 

koji točno otpad se time zbrinjava, koji je udio tog otpada u ukupnom otpadu i koji su ekonomski 

i drugi benefiti ali očito ništa od toga, a navodno se već pregovara s nekim firmama. 

Gospodin Suad Crnica iznosi radnje OB Karlovac na zbrinjavanju medicinskog otpada i 

svakako bi bilo poželjno da se ovakav otpad zbrinjava na licu mjesta. 

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kada netko počne mahati da je nešto besplatno pita se koji su 

to interesi i lobiji, a zna se kako je završilo tzv. baliranje koje je također bilo predstavljeno kao 

odlično rješenje. Problem je miješanje s komunalnim otpadom koji je bacio netko tko je plaćen 

da to sanira. 

Gospodin Amirudin Talakić obrazlaže. 

 

Uz nazočnost 7 članova, s 5 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog odluka o davanju suglasnosti na prijedloge statuta zdravstvenih ustanova 

kojima je Karlovačka županija osnivač: 

a) Opća bolnica Karlovac 

b) Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa 

c) Dom zdravlja Karlovac 

d) Dom zdravlja Ogulin 

e) Dom zdravlja Slunj 

f) Dom zdravlja Duga Resa 

g) Dom zdravlja Ozalj  

h) Dom zdravlja Vojnić 

i) Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag Karlovac  

j) Karlovačka ljekarna Karlovac  

k) Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije  

l) Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac 

 

TOČKA 10. 

Razno 

Gospodin Damir Škrtić zahvalio se na dosadašnjoj suradnji ostalim članovima Odbora s 

obzirom da predstoji njegovo razrješenje članstava u ovom Odboru. 

 

ZAVRŠENO U 13:00  SATI. 

 

PREDSJEDNIK 

 

Amirudin Talakić, dr. med.  




