
 

Z A P I S N I K 

 
sa 151. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, održane 23. 

travnja 2018. godine. 

 

 

SJEDNICI NAZOČNI: 

 

1. Mario Koprolčec, zamjenik predsjednice, 

2. Iva Škvorc, član, 

3. Nataša Pintić Pukec, član, 

4. Vesna Pal, član i zapisničar. 

 

ODSUTNI: 

1. Vesna Križan, predsjednica – opravdano. 

 

 

OSTALI NAZOČNI: 

Ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije Marija Krajina, rukovoditeljica 

ekonomsko-financijskih poslova Željka Fruk i pravnica Terezija Kolar. 

 

 

 

D N E V N I   R E D : 
 
 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika s 150. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije. 

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

županije za mjesec veljaču 2018. godine. 

3. Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za mjesec ožujak 2018. godine. 

4. Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za vremensko razdoblje siječanj – ožujak 2017/ 2018. godine.  

5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu. 

6. Donošenje Odluke o rashodovanju dugotrajne imovine u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije, prema prijedlogu Povjerenstva za rashodovanje i prodaju imovine 

Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije (dugotrajna imovina i sitni inventar). 

7. Donošenje suglasnosti o pokretanju procedure za početak postupka javne nabave za nabavu 

računala, za potrebe Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Trg dr 

Tomislava Bardeka 10 te donošenje suglasnosti ravnateljici za sklapanje Ugovora o nabavi. 

8. Donošenje suglasnosti o pokretanju procedure za početak postupka javne nabave, za početak 

radova na rekonstrukciji buduće ordinacije medicine rada, za potrebe Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12 te 

donošenje suglasnosti ravnateljici za sklapanje Ugovora o nabavi. 

9. Donošenje Plana specijalizacija Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2018. 

godinu.  

10. Donošenje Odluke o prestanku Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Križevcima, Trg 

Sv. Florijana 12, zbog smrti zakupnika. 

11. Donošenje Odluke o opravdanosti zasnivanja radnog odnosa i zaključivanje Ugovora o radu 

na određeno vrijeme sa osobom starijom od 65 godina života, u Domu zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, za radno mjesto doktor medicine u ordinaciji obiteljske 

medicine u Kloštru Podravskom,  1. svibnja 09. 

12. Razno. 

 

 

Na predloženi Dnevni red nije bilo primjedbi te se isti jednoglasno prihvaća. 
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Točka 1. 

Prihvaćanje Zapisnika sa 150. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije. 

Na Zapisnik s 150. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

nije bilo primjedbi.  

Pristupa se glasanju te se donosi 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se Zapisnik  s 150. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije. 

(jednoglasno) 

 

 

Točka 2. 

Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za mjesec veljaču 2018. godine. 

 

Nakon provedene rasprave, donosi se 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije za mjesec veljaču 2018. godine. 

 

(jednoglasno) 

 

Točka 3. 

Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za mjesec ožujak 2018. godine. 

 

Nakon provedene rasprave, donosi se 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije za mjesec ožujak 2018. godine. 

 

(jednoglasno) 

 

Točka 4. 

Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za vremensko razdoblje siječanj – ožujak 2017/2018. godine.  

 

Nakon provedene rasprave, donosi se  

 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije za vremensko razdoblje siječanj – ožujak 2017/2018. godine. 

 

(jednoglasno) 

  

 

 

Točka 5. 

Donošenje I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu. 

 

Nakon provedene rasprave, donosi se 
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ZAKLJUČAK: 

1. Donose se I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu. 

 

(jednoglasno) 

 

Točka 6.  

Donošenje Odluke o rashodovanju dugotrajne imovine u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije, prema prijedlogu Povjerenstva za rashodovanje i prodaju imovine Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije (dugotrajna imovina i sitni inventar). 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Donosi se Odluka o rashodovanju dugotrajne imovine u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije, prema prijedlogu Povjerenstva za rashodovanje i prodaju imovine Doma 

zdravlja Koprivničko-križevačke županije (dugotrajna imovina i sitni inventar). 

 

(jednoglasno) 

 

 

Točka 7. 

Donošenje suglasnosti o pokretanju procedure za početak postupka javne nabave za nabavu 

računala, za potrebe Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Trg dr 

Tomislava Bardeka 10 te donošenje suglasnosti ravnateljici za sklapanje Ugovora o nabavi. 

Nakon obrazloženja i provedene rasprave, pristupa se glasanju te se donosi 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Daje se suglasnost o pokretanju procedure za početak postupka javne nabave za nabavu 

računala, za potrebe Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, Trg dr 

Tomislava Bardeka 10 te donošenje suglasnosti ravnateljici za sklapanje Ugovora o nabavi. 

 

(jednoglasno) 

 

Točka 8. 

Donošenje suglasnosti o pokretanju procedure za početak postupka javne nabave, za početak 

radova na rekonstrukciji buduće ordinacije medicine rada, za potrebe Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12 te donošenje 

suglasnosti ravnateljici za sklapanje Ugovora o nabavi. 

 

Nakon obrazloženja i provedene rasprave, pristupa se glasanju te se donosi 

 

ZAKLJUČAK Točke 8. 

1. Daje se suglasnost o pokretanju procedure za početak postupka javne nabave, za početak 

radova na rekonstrukciji buduće ordinacije medicine rada, za potrebe Doma zdravlja 

Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12 te donošenje 

suglasnosti ravnateljici za sklapanje Ugovora o nabavi. 

 

 

Točka 9. 

Donošenje Plana specijalizacija Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2018. 

godinu.  

 

Nakon obrazloženja ravnateljice i provedene rasprave, pristupa se glasanju te donosi 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Donosi se Plan specijalizacija Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2018. 

godinu.  

(jednoglasno) 
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Točka 10. 

Donošenje Odluke o prestanku Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Križevcima, Trg Sv. 

Florijana 12, zbog smrti zakupnika. 

 

Pristupa se glasanju te se donosi 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Donosi se Odluka o prestanku Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Križevcima, Trg Sv. 

Florijana 12, zbog smrti zakupnika. 

 

(jednoglasno) 

 

 

Točka 11. 

Donošenje Odluke o opravdanosti zasnivanja radnog odnosa i zaključivanje Ugovora o radu na 

određeno vrijeme sa osobom starijom od 65 godina života, u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije, za radno mjesto doktor medicine u ordinaciji obiteljske medicine u Kloštru 

Podravskom,  1. svibnja 09. 

Nakon provedene rasprave, pristupa se glasanju i donosi 

 

ZAKLJUČAK: 

1. Donosi se Odluka o opravdanosti zasnivanja radnog odnosa i zaključivanje Ugovora o radu na 

određeno vrijeme sa osobom starijom od 65 godina života, u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije, za radno mjesto doktor medicine u ordinaciji obiteljske medicine u Kloštru 

Podravskom,  1. svibnja 09. 

 

(jednoglasno) 

 

 

 

Točka 9. Razno. 

Zamjenik Predsjednice Upravnog vijeća upoznaje članove Upravnog vijeća o završetku radova 

na uređenju ordinacije obiteljske medicine u Kloštru Podravskom, koja sada prekrasno izgleda, 

međutim, radovi nisu izvršeni u sanitarnom čvoru, tako da iz istog izlaze nesnosni mirisi. 

Ravnateljica ističe kako je nedostatak liječnika i dalje najveći problem, iako se sada najviše 

raspravlja o tome da li doktori medicine trebaju pripravnički staž ili ne te ukoliko ga neće 

trebati, ranije će završavati fakultet, ali time se istovremeno javlja problem njihove obuke. 

 

 (kao informacija) 

 

 

 

Time je završen rad po dnevnom redu. 

 

 

 

 

 

              Zamjenik 

Zapisničar:                   Predsjednice Upravnog vijeća: 

 Vesna Pal                                               Mario Koprolčec 


