
 

 

KLASA: 021-04/18-01/68 

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

 

ZAPISNIK 

 

 sa 5. sjednice Odbora za zdravstvo održane 11. travnja 2018. godine u Dvorani za 

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

 

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

JADRANKA FRANCETIĆ, HELENA STOJKOVIĆ, HRVOJE 

HOFFMAN, mr. sc. BRUNO KURELIĆ, JOSIP ŽUNIĆ 
   

Odsutni članovi - SUAD  CRNICA 
   

Ostali nazočni -  Ravnatelji zdravstvenih ustanova kojima je Županija osnivač (osim 

ravnatelja OB Karlovac) 

Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije 

Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

Kristijan Čujko, tajnik Županijska skupštine 

 

   

ZAPOČETO U 13:00 SATI. 

 

 Sjednicom je predsjedao gospodin AMIRUDIN TALAKIĆ, predsjednik Odbora koji je 

pozdravio nazočne i predložio dnevni red.  

  

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je sljedeći 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava 

Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu  

4. a)  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. 

godinu  

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

     2018. godinu  

5. Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 

2017. godini 

6. a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 

2017. godinu 

b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu  

7. Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće 

bolnice Karlovac  

8.  Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga 

Resa 
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9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vojnić 

za prijenos prava vlasništva bez naknade na nekretnini u korist Općine Vojnić 

10. Razno  

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora za zdravstvo 
 

  

Primjedbe na zapisnik dali su: gospođa Helena Stojković, Hrvoje Hoffman i Jadranka  

Golubić.  

Jednoglasno uz nazočnost 7 članova dogovoreno je da se ova točka skida sa dnevnog reda 

te da se zapisnik revidira i na sljedećoj sjednici Odbora podnese na usvajanje.  

 

TOČKA 2.  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu 

 

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

financije.  

Gospodina mr.sc. Brunu Kurelića zanima zašto se rebalans u studenom smanjio u odnosu 

na onaj u rujnu i sadržaj tih sredstava.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako se neke stvari ne bi mogle realizirati.  

 

Uz nazočnost 7 članova,  sa 5 glasova za i 2 glasa protiv, usvojen je 

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu.  

 

 

TOČKA 3.  

Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava 

Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu 

 

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

financije.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova,  sa 5 glasova za i 2 glasa protiv, usvojen je 
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Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih 

sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu.  

 

TOČKA 4. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. 

godinu  

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

županije za   2018. godinu  

 

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

financije.  

Pod ovom točkom pridružio se gospodin Josip Žunić.  

 

Gospodin mr.sc. Bruno Kurelić upitao je da li je u ovih 75% sredstava proračunskih 

korisnika kompletno sve.  

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je da se to odnosi na zdravstvo i socijalnu skrb.  

 

Uz nazočnost 8 članova,  pod a) i b) sa 5 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom, 

usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. 

godinu 

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

županije za 2018. godinu  

 

 

TOČKA 5. 

Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije u 

2017. godini 

 

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

zdravstvo.  

 

U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Hoffman, Amirudin Talakić, mr.sc. Bruno Kurelić, 

Josip Žunić i Predrag Korać.  
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Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je što napraviti kada zaboli zub po noći?  

Gospodin Amirudin Talakić pojasnio je da sada se raspravlja o financijskom izvješću. 

Gospodin mr.sc. Bruno Kurelić upitao je koliki je dug OB Karlovac prema dobavljačima 

preko 90 dana te kakve su prognoze za budućnost. 

Gospodin Predrag Korać odgovorio je kako dug OB Karlovac iznosi 251.354,00 kune. Što 

se tiče prognoze ne može se znati, za sada je stanje dobro.  

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je da mu se pojasne detalji vezani uz nabavku vozila te 

moli da mu se to napismeno odgovori. Zanima ga da li postoji lista vezano za stranačko 

opredjeljenje ljudi na specijalizacijama.   

Gospodin Amirudin Talakić ističe da to nije predmet rasprave, a nabava se može iščitati iz 

materijala.  

Gospodin Josip Žunić ističe da su izvješća korektna te da osiguranici imaju visok nivo 

zaštite.  

 

Uz nazočnost 8 članova, jednoglasno je usvojen   

 

ZAKLJUČAK  

 

 Prihvaća se Izvješće o stanju i poslovanju zdravstvenih ustanova na području Karlovačke 

županije u 2017. godini.  

 

TOČKA 6. 

a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj 

županiji za 2017. godinu 

b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu  

 

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

zdravstvo.  

 

U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Hoffman, mr.sc. Bruno Kurelić, Josip Žunić i Amirudin 

Talakić.  

 

Gospodin Hrvoje Hoffman istaknuo je da će podržati izvješće i plan. 

Gospodin mr.sc. Bruno Kurelić ističe da treba vidjeti da li će se plan realizirati u praksi.  

Gospodin Hrvoje Hoffman navodi da pacijente ne zanima raspored sredstava nego 

kvaliteta usluge i adekvatna skrb i postizanje svrhe palijativne skrbi odnosno ljudsko 

dostojanstvo.  

Gospodin Josip Žunić ističe da smo svi dio palijativnog sustava. 

Gospodin Amirudin Talakić ističe da su napravljeni veliki pomaci u ovom segmentu.  

 

Uz nazočnost 8 članova,  jednoglasno je usvojen sljedeći  
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ZAKLJUČAK  

 

Prihvaća se:  

a) Izvješće o provedbi Akcijskog plana razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2017. 

godinu  

b) Akcijski plan razvoja palijativne skrbi u Karlovačkoj županiji za 2018. godinu  

 

TOČKA 7. 

Davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće 

bolnice Karlovac 

 

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

zdravstvo.  

 

U raspravi su sudjelovali: mr. sc. Bruno Kurelić, Hrvoje Hoffman, Josip Žunić, Jadranka 

Francetić.  

Gospodin mr. sc. Bruno Kurelić suglasan je na prijedlog Odluke. 

Gospođa Jadranka Francetić upitala je da li postoji zakonsko ograničenje, temeljem čega 

je donesena prosudba. 

Gospodin Predrag Korać odgovorio je kako je prijedlog izradila stručna služba Županije, 

Odboru ostavlja na prosudbu.  

Gospodin Josip Žunić ističe da bolnica ima vrlo vrijedne resurse, vrijedne aparate i 

intervencije su uvijek skupe.  

Gospodin Hrvoje Hoffman smatra da ljudi nemaju povjerenje u sustav i velika je opasnost 

dati velike ovlasti. Upitao je kako bolnica nije uspjela riješiti pribor za jelo? 

 

Uz nazočnost 8 članova,  sa 5 glasova za, 2 glasa protiv i 1 suzdržanim glasom, usvojen je 

 

ZAKLJUČAK  

 

  Predlaže se davanje suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Opće bolnice Karlovac.  

 

TOČKA 8. 

Davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Specijalne bolnice za produženo liječenje Duga 

Resa 

 

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

zdravstvo.  
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Pod ovom točkom mr. sc. Bruno Kurelić napušta sjednicu.  

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe da će biti dobro za lokalnu zajednicu izgradnja doma za 

umirovljenike.  

 

Uz nazočnost 7 članova,  sa 5 glasova za i 2 glasa protiv, usvojen je 

 

ZAKLJUČAK  

 

  Predlaže se davanje suglasnosti na prijedlog Statuta Specijalne bolnice za produženo 

liječenje Duga Resa.  

 

 

TOČKA 9. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vojnić 

za prijenos prava vlasništva bez naknade na nekretnini u korist Općine Vojnić 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Vlasta Novosel, ravnateljica Doma zdravlja Vojnić. 

Nadopunu uvodnom obrazloženju dao je gospodin Nikša Antica.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova,  jednoglasno je usvojen sljedeći 

 

ZAKLJUČAK  

 

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

zdravlja Vojnić za prijenos prava vlasništva bez naknade na nekretnini u korist Općine Vojnić.  

 

TOČKA 10. 

Razno 

Gospodin Predrag Korać iznio je prijedlog da akcijski planovi budu trogodišnji i da na 

idućim sjednicama bude prezentiran nacrt akcijskog plana.  

Gospodin Hrvoje Hoffman dao je pohvalu predsjedniku zbog pitanja na aktualnom satu. 

Ponovno postavlja pitanje kružnog toka na Švarči. Također moli pročelnika da izvadi podatke za  

nabavu sanitetskih vozila i vozila hitne unazad 5 godina odnosno preko koga je išlo. Zanima ga 

da li postoji lista uposlenika u zdravstvu s obzirom na stranačku opredijeljenost.  

 

ZAVRŠENO U 14.35  SATI. 

PREDSJEDNIK 

 

Amirudin Talakić, dr. med. 




