
 

Z A P I S N I K 

 
sa 146. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, održane 13. 

studenog 2017. godine. 

 

 

SJEDNICI NAZOČNI: 

 

1. Vesna Križan, predsjednica, 

2. Mario Koprolčec, zamjenik predsjednice,  

3. Iva Škvorc, član, 

4. Vesna Kovačev, član,  

5. Nataša Pintić Pukec, član.  

 

 

 

OSTALI NAZOČNI: 

Pravnica Terezija Kolar  i zapisničar Vesna Pal.  

 

 

 

 

D N E V N I   R E D : 

 
 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika s 145. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije. 
2. Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za mjesec rujan 2017. godine. 

3. Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije za mjesec listopad 2017. godine. 

4. Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije za razdoblje siječanj – rujan 2016./2017. godine. 

5. Donošenje Plana specijalizacija Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 

2017. godinu, sufinanciranih iz EU fondova specijalističkog usavršavanja doktora 
medicine u sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. 

godine. 
6. Razno. 

 

 
Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 

 
 

Točka 1. 

Prihvaćanje Zapisnika sa 145. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-
križevačke županije. 

Na Zapisnik s 145. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije nije bilo primjedbi.  

Pristupa se glasanju te se donosi 

 
ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se Zapisnik  s 145. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-
križevačke županije. 

(jednoglasno) 
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Točka 2. 
Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za mjesec rujan 2017. godine. 
Nakon provedene rasprave, donosi se 

 

ZAKLJUČAK: 
1. Prihvaća se Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije za mjesec rujan 2017. godine. 
 

(jednoglasno) 

 
Točka 3.  

Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 
županije za mjesec listopad 2017. godine. 

Pristupa se glasanju te se donosi 

 
ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja 
Koprivničko-križevačke županije za mjesec listopad 2017. godine. 

 

(jednoglasno) 
 

 
Točka 4. 

Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za razdoblje siječanj – rujan 2016./2017. godine. 
Nakon provedene rasprave, donosi se  

 
 

ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja 
Koprivničko-križevačke županije za mjesec listopad 2017. godine. 

 
(jednoglasno) 

 

 
Točka 5. 

Donošenje Plana specijalizacija Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. 
godinu, sufinanciranih iz EU fondova specijalističkog usavršavanja doktora medicine u 

sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine. 

Nakon provedene rasprave, pristupa se glasanju te se donosi 
 

ZAKLJUČAK: 
1. Donosi se Plan specijalizacija Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. 

godinu, sufinanciranih iz EU fondova specijalističkog usavršavanja doktora medicine u 

sklopu Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. godine. 
 

(jednoglasno) 
 

 

Točka 6. Razno. 
Predsjednica postavlja pitanje ima li pozitivnih pomaka u vezi početka rada ordincije 

medicine rada u Domu zdravlja; kada će se moći raspisati natječaj za specijalizacije te da li 
ima slobodnih stanova u kojima bi liječnici mogli stanovati. 
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Ravnateljica odgovara da se dr Imbriovčan više uopće ne javlja, niti ustanovi niti osnivaču; 

Dom zdravlja ima osiguran prostor i opremu za početak rada ordinacije medicine rada, 
natječaj za zapošljavanje liječnika specijaliste medicine rada je raspisan do popunjenja, ali 

za sada nema zainteresiranih kandidata. Natječaj za specijalističko usavršavanje može se 
raspisati kada se dobije odobrenje Plana od strane Ministarstva zdravstva; slobodnih stanova  

ima, ali su u vlasništvu općina (dom zdravlja nema svojih stanova). 

Predsjednica želi da se u natječaju za specijalističko usavršavanje istakne mogućnost 
stanovanja. 

(kao informacija) 
 

 

 
Time je završen rad po dnevnom redu. 

 
 

 

 
 

 
   

Zapisničar:                   Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Vesna Pal                                                  Vesna Križan 


