
KLASA: 021-04/19-01/141 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-07 

 

ZAPISNIK 

 

 sa 15. sjednice Odbora za zdravstvo održane 4. studenog 2019. godine u Dvorani za 

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

 

Nazočni članovi - AMIRUDIN TALAKIĆ, JADRANKA GOLUBIĆ, IVICA MEDVED, 

JOSIP ŽUNIĆ, JADRANKA FRANCETIĆ, SUAD CRNICA, mr. sc. 

BRUNO KURELIĆ, HRVOJE HOFFMAN, HELENA STOJKOVIĆ 
   

Odsutni članovi -   
   

Ostali nazočni -  VESNA HAJSAN DOLINAR, zamjenica župana 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

PREDRAG KORAĆ, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana 

TATJANA ŠTERK-TUDIĆ, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac 

   

ZAPOČETO U 13:00 SATI. 

 

Sjednicom je predsjedao gospodin Amirudin Talakić, predsjednik Odbora koji je 

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

red.  

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je sljedeći 

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora 

2. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke  županije za 2019. godinu  

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

4. Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G 

tehnologije  

5. Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo 

liječenje Duga Resa za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kuna kao 

jamstvo za uredno izvršenje ugovora „Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za 

produženo liječenje Duga Resa“, prema Odluci o sufinanciranju provedbe EU projekata 

Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU 

6. Prijedlog za povećanje broja timova sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke 

županije sa 18 na 20 u Mreži javne zdravstvene službe i povećanje broja timova u 

djelatnosti zaštite predškolske djece na razini primarne zdravstvene djelatnosti u 

Republici Hrvatskoj za područje Karlovačke županije, za jedan tim, s 8 na 9 timova, 

odnosno za područje Grada Karlovca s 4 na 5 timova  

7. Razno  
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TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora za zdravstvo 

 

Gospođa Helena Stojković konstatira kako će po ovoj točki biti suzdržana jer nije prisustvovala 

prethodnoj sjednici Odbora iz zdravstvenih razloga. 

 

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

14. sjednice Odbora.  

 

TOČKA 2.  

a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke  

županije za 2019. godinu  

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije.  

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružio Hrvoje Hoffman. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 8 članova, sa 7 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. 

godinu. 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke  županije za 2019. godinu. 

 

 

TOČKA 3. 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 8 članova, sa 7 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 

2022. godinu. 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu. 
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TOČKA 4. 

Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G 

                                                                     tehnologije 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Bruno Bajac, viši stručni suradnik u Uredu župana. 

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

U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Hoffman, Amirudin Talakić. 

 

Gospodin Hrvoje Hoffman konstatira kako se zna tko financira i radi studije o učincima ove 

tehnologije. 

Gospodin Amirudin Talakić ističe kako se uvođenjem 5G tehnologije ostvaruju puno veće 

koristi od još uvijek nedovoljno istraženih nedostataka te kako nije dobro prejudicirati stvari već 

treba ići u korak s vremenom. 

 

Uz nazočnost 9 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Zaključka o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i 

uvođenju 5G tehnologije. 

 

TOČKA 5. 

Davanje suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje 

Duga Resa za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kuna kao jamstvo za 

uredno izvršenje ugovora „Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za produženo 

liječenje Duga Resa“, prema Odluci o sufinanciranju provedbe EU projekata Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU 

 

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

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 9 članova, s 8 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga 

Resa za izdavanje bjanko zadužnice na iznos od 2.800.000,00 kuna kao jamstvo za uredno 

izvršenje ugovora „Energetska obnova zgrade Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga 

Resa“, prema Odluci o sufinanciranju provedbe EU projekata Ministarstva regionalnog razvoja 

i fondova EU. 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog za povećanje broja timova sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke županije 

sa 18 na 20 u Mreži javne zdravstvene službe i povećanje broja timova u djelatnosti zaštite 

predškolske djece na razini primarne zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj za 

područje Karlovačke županije, za jedan tim, s 8 na 9 timova, odnosno za područje Grada 

Karlovca s 4 na 5 timova 
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Uvodno obrazloženje dala je gospođa Tatjana Šterk-Tudić, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac. 

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

 

Gospodin Suad Crnica ističe kako podržava ovakav prijedlog jer su potrebe još i veće od 

iznijetog te smatra lošim što resorno ministarstvo ne razmišlja drugačije. 

Gospodin Amirudin Talakić podržava izlaganje gospodina Crnice. 

Gospodin Josip Žunić konstatira kako se ne radi o potrebi za doktorima ali medicinske sestre 

nemaju kompetencije, a imaju vještine, te su stoga potrebne promjene u sustavu obrazovanja 

medicinskih sestara. 

 

Uz nazočnost 9 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog za povećanje broja timova sanitetskog prijevoza za područje Karlovačke 

županije sa 18 na 20 u Mreži javne zdravstvene službe i povećanje broja timova u djelatnosti 

zaštite predškolske djece na razini primarne zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj za 

područje Karlovačke županije, za jedan tim, s 8 na 9 timova, odnosno za područje Grada 

Karlovca s 4 na 5 timova. 

 

 

TOČKA 7. 

Razno 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

ZAVRŠENO U 13:40  SATI. 

 

PREDSJEDNIK 

 

Amirudin Talakić, dr. med.  




