
 

 

KLASA: 021-04/18-01/212 

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

 

ZAPISNIK 

 

 sa 9. sjednice Odbora za zdravstvo održane 11. prosinca 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, 

JOSIP ŽUNIĆ, JADRANKA FRANCETIĆ, mr. sc. BRUNO KURELIĆ 
   

Odsutni članovi -  
   

Ostali nazočni -  Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije 

Nikša Antica, ravnatelj Zavoda hitnu medicinu Karlovačke županije 

Tatjana Šterk Tudić, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac   

Fran Đurđević, viši stručni suradnik za zdravstvo u Upravnom odjelu za 

zdravstvo  

Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine 

 

   

ZAPOČETO U 13.30 SATI. 

 

Sjednicom je predsjedao gospodin AMIRUDIN TALAKIĆ, predsjednik Odbora koji je 

pozdravio sve nazočne te utvrdio da je prisutno 7 članova odbora.  

 

  Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je sljedeći 

 

D n e v n i   r e d:  

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora  

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

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu  

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

Karlovačke  županije za 2018. godinu   

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

4. Davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Mreže hitne medicine na području 

Karlovačke županije koju je predložio Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Karlovac za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Ambulante Banija na adresi 

Gaje Petrovića 2, Karlovac“ 

6. Razno  
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TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 8 . sjednice Odbora za zdravstvo 
 

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je zašto u zapisniku nije ništa navedeno pod točkom 

razno.  

Uz primjedbe gospodina Hrvoja Hoffmana i obvezu dopune zapisnika, jednoglasno je 

usvojen zapisnik s 8. sjednice Odbora za zdravstvo.  

 

 

TOČKA 2.  

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   

 

Pod ovom točkom pridružio se gospodin Suad Crnica i gospodin Bruno Kurelić.  

 

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

financije.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 9 članova, sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV 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 i projekcija za 2019. i 2020. godinu 

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

županije za 2018. godinu.   

 

 

TOČKA 3.  

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 

2021. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

 

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

financije.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 9 članova, sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV usvojen je sljedeći  
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Z A K L J U Č A K  

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu.   

  

  

TOČKA 4.  

Davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Mreže hitne medicine na području 

Karlovačke županije koju je predložio Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Fran Đurđević, viši stručni suradnik u Upravnom 

odjelu za zdravstvo i Nikša Antica, ravnatelj Zavoda za hitnu medicine Karlovačke županije.  

 U raspravi su sudjelovali: Suad Crnica, Josip Žunić i Nikša Antica.  

 Gospodin Suad Crnica smatra da je postojeći sustav dva koraka nazad jer ne uzima u 

obzir manjak liječnika i sredstava. Ističe da je potrebna izmjena cijelog sustava i objedinjavanja 

bolničke i izvanbolničke hitne medicine.  

 Gospodin Josip Žunić podržava prijedlog gospodina Nikše kojim se pruža veća šansa 

područjima koji su do sada bili zakinuti u segmentu hitne medicine. Podržava prijedlog da se 

spoje bolnička i izvanbolnička hitna jer bi rezultati bili još bolji.  

 Gospodin Nikša Antica pojašnjava mjere koje idu u smjeru daljnjeg unapređenja sustava 

hitne medicine.  

 Jednoglasno, uz nazočnost 9 članova usvojen je sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K  

Predlaže se davanje suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Mreže hitne medicine na 

području Karlovačke županije koju je predložio Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.  

 

TOČKA 5.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Karlovac za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Ambulante Banija na adresi 

Gaje Petrovića 2, Karlovac“ 

 Uvodno obrazloženje dala je gospođa Tatjana Šterk Tudić, ravnateljica Doma zdravlja 

Karlovac.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 9 članova usvojen je sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K  

 

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

zdravlja Karlovac za provedbu projekta „Energetska obnova zgrade Ambulante Banija na adresi 

Gaje Petrovića 2, Karlovac“.  
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TOČKA 6.  

Razno 

 

Gospođa Helena Stojković upitala je kako se blokiranima isplaćuje božićnica? Ističe da 

MUP, MORH, KBC Zagreb isplaćuju božićnicu i regres u gotovini. Predlaže razmotriti da se 

zdravstvenim ustanovama božićnica i regres isplaćuju u gotovini.  

Gospodin Nikša Antica ističe da Hitna nema blokiranih, a sva prava koja radnici imaju 

po zakonu i Kolektivnom ugovoru se uredno poštuju.  

Gospođa Tatjana Šterk Tudić ima razumijevanja za prijedlog, no svaku odluku je 

potrebno donijeti sukladno zakonu i ujednačeno. Ističe da od iduće godine će božićnica biti 

zaštićeni primitak.  

 

 

ZAVRŠENO U 13,55  SATI. 

 

PREDSJEDNIK 

 

Amirudin Talakić, dr. med.  




