
 

 

KLASA: 021-04/18-01/33 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-06 

 

ZAPISNIK 

 

 sa 4. sjednice Odbora za zdravstvo održane 26. veljače  2018. 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, 

JADRANKA FRANCETIĆ, JOSIP ŽUNIĆ 
   

Odsutni članovi - mr. sc. BRUNO KURELIĆ 
   

Ostali nazočni -  Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

Prim. Mira Mlinac Lucijanić, dr. med., predsjednica Povjerenstva za 

nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije  

Prim. Marijana Persoli Gudelj, dr. med., predsjednica Povjerenstva za 

zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije  

Kristijan Čujko, tajnik Županijska skupštine 

Mirjana Pinušić, referent za pripremu sjednica 

   

ZAPOČETO U 11:00 SATI. 

 

 Sjednicom je predsjedao gospodin AMIRUDIN TALAKIĆ, predsjednik Odbora koji je 

pozdravio nazočne i predložio dnevni red.  

  

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je  

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora za zdravstvo  

2. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj  

3. Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranje decentraliziranih 

funkcija u zdravstvu 2018. godini  

4. Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke 

županije u 2017. godini  

5. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. 

godini  

6. Razno 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora za zdravstvo 
 

  

Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, zapisnik s 3.sjednice Odbora je prihvaćen. 
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TOČKA 2.  

Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma zdravlja Ozalj 

 

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

zdravstvo.  

Pod ovom točkom pridružio se gospodin Josip Žunić i Damir Škrtić.  

 

U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Hoffman, Helena Stojković, Suad Crnica, Josip Žunić, 

Amirudin Talakić i Predrag Korać. 

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je koliko je to opravdano i razumno jer se na taj način 

stvara dodatni trošak i utjecati će na druge objekte. Smatra da se ide na to da se stječu glasovi. 

Gospođa Helena Stojković upitala je da li će se time smanjiti liste čekanja.  

Gospodin Suad Crnica istaknuo je kako će se decentralizacijom potaknuti pružanje usluga 

pacijentima.  

Gospodin Josip Žunić podržava ovaj prijedlog te da medicina ima tri dimenzije. 

Raspravom da sve treba biti u Karlovcu doći će se na to da će se sve svesti na četiri grada. Slaže 

se da novaca nema, ali smatra da je ovo dobar put.  

Gospodin Amirudin Talakić istaknuo je da se govori o sociološkom pristupu.  

Gospodin Predrag Korać odgovorio je na postavljena pitanja.  

 

Uz nazočnost 8 članova,  sa 6 glasova za i 2 suzdržana glasa prihvaćen je 

 

ZAKLJUČAK  

 

  Predlaže se davanje suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o dopuni Statuta Doma 

zdravlja Ozalj koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Ozalj na 12. sjednici održanoj 19. 

prosinca 2017. godine, broj:01-528/1-2017.  

 

 

TOČKA 3.  

Donošenje Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranje decentraliziranih 

funkcija u zdravstvu 2018. godini 

 

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

zdravstvo.  

U raspravi su sudjelovali: Helena Stojković, Suad Crnica, Amirudin Talakić i Predrag 

Korać. 

Gospođa Helena Stojković smatra da na odjelima bolnice ne bi trebalo dolaziti do uštede 

kod podjele obroka i pribora koji je nužan za obrok, jer smatra da su na taj način zakinuti 

pacijenti u osnovnim pravima.  

Gospodin Amirudin Talakić istaknuo je da će se kod raspodjele sredstava raspravljati o 

detaljima, sada se raspravlja o kriterijima. Naglasio je kako je već tražio da se dostave inventurne 
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liste. Treba uspostaviti ravnopravnost zdravstvenih ustanova, prije svega privatnih te da nema 

smisla da sredstva od koncesije troši netko drugi. 

Gospodin Suad Crnica istaknuo je kako se vidi prereguliranost zakonskih akata. Navodi 

da nitko ovdje ne može znati prioritete neke zdravstvene ustanove osim nje same. Ima prostora za 

uštedu, apelira na sve da se dobro pripreme za raspravu. Ističe kako čvrsta argumentacija, 

strategija i biranje projekata je standard za kvalitetu.  

Gospodin Predrag Korać odgovorio je na postavljena pitanja.  

 

Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je prihvaćen  

 

 

ZAKLJUČAK  

Prihvaća se prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranje 

decentraliziranih funkcija u zdravstvu 2018. godini. 

 

TOČKA 4. 

Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke 

županije u 2017. godini 

 

Uvodno obrazloženje dala je prim. Mira Mlinac Lucijanić, predsjednica Povjerenstva.  

 

U raspravi su sudjelovali: Jadranka Francetić i Predrag Korać. 

 

Gospođa Jadranka Francetić upitala je da li se zna koliko je rođene djece u 2017.godini.  

Gospodin Predrag Korać odgovorio je da je u Upravni odjel za zdravstvo za 2017. godinu 

podnijeto 868 zahtjeva za pomoć za novorođeno dijete.  

 

Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je prihvaćen  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Karlovačke županije u 2017. godini. 

 

 

TOČKA 5. 

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije u 2017. 

godini 

 

Uvodno obrazloženje dala je prim. Marijana Persoli Gudelj, predsjednica Povjerenstva.  
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U raspravi su sudjelovali: Suad Crnica, Jadranka Golubić i Josip Žunić. 

 

Gospodin Suad Crnica upitao je da li se u anketnim listićima nalazi adresa Povjerenstva te 

kako bi se kroz anketu moglo dobiti neke odgovore.  

Gospođa Jadranka Golubić odgovorila je kako je anketni obrazac izdan od agencije i 

može se nadopuniti.  

Gospodin Josip Žunić istaknuo da treba bolje povezati sustav odnosno koordinaciju.  

 

Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je prihvaćen  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Karlovačke županije 

u 2017. godini 

 

TOČKA 6. 

Razno 

Pod ovom točkom gospođa Helena Stojković upitala je kako je u Generalskom Stolu 

postojala ljekarna koja je već duže zatvorena. Zanima je da li postoji mogućnost ponovnog 

otvaranja ili neke mobilne. 

Gospodin Damir Škrtić pojasnio je situaciju te istaknuo kako se ne može naći kadar koji 

bi tamo radio.  

 Gospodin Hrvoje Hoffman postavio je pitanje kružnog toka Švarča te zbog čega se 

dozvoljava da se u blizini toga gradi trgovački centar. Zanima ga da li postoji analiza rezervne 

ceste u šumi. Upitao je da li će biti naplata parkinga pred bolnicom Karlovac.  

 Gospodin Predrag Korać predložio je da se to pitanje postavi na Županijskoj skupštini kao 

vijećničko pitanje.  

 Gospodin Suad Crnica odgovorio je vezano uz put kako je to izrazito kompleksno pitanje.  

Gospodin Amirudin Talakić odgovorio je da je to pitanje izneseno na posljednjoj sjednici 

Županijske skupštine. Vezano uz parking župan je na zadnjoj sjednice Županijske skupštine 

odgovorio da neće biti naplate parkinga. Zamolio je da se sva pitanja postave na Županijskoj 

skupštini pod vijećničkim pitanjima.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 11.55  SATI. 

 

PREDSJEDNIK 

 

Amirudin Talakić, dr. med.  




