
 

Z A P I S N I K 

 
sa 153. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, održane 25. 

srpnja 2018. godine. 

 

 

SJEDNICI NAZOČNI: 

 

1. Vesna Križan, predsjednica, 

2. Mario Koprolčec, zamjenik predsjednice, 

3. Nataša Pintić Pukec, član, 

4. Vesna Pal, član i zapisničar. 

 

ODSUTNI: 

Iva Škvorc, član – godišnji odmor. 

 

 

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 152. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije. 

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

županije za mjesec svibanj 2018. godine. 

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

županije za mjesec lipanj 2018. godine. 

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

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

5. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. 

6. Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za 2018. godinu. 

7. Donošenje Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije, na neodređeno vrijeme, m/ž, za radno mjesto zdravstveni tehničar u 

Medicinsko biokemijskom laboratoriju u Ispostavi u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12, a 

zbog odlaska u mirovinu Danice Radivojčević, laboratorijskog tehničara. 

8. Razno. 

 

 

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

 

 

 

Točka 1. 

Prihvaćanje Zapisnika sa 152. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije. 

Na Zapisnik s 152. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

nije bilo primjedbi.  

 

Pristupa se glasanju te se donosi 
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ZAKLJUČAK: 

1. Prihvaća se Zapisnik  s 152. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Koprivničko-

križevačke županije. 

(jednoglasno) 

 

 

Točka 2. 

Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za mjesec svibanj 2018. godine. 

 

Nakon provedene rasprave, donosi se 

 

ZAKLJUČAK: 

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

križevačke županije za mjesec svibanj 2018. godine. 

 

(jednoglasno) 

 

Točka 3. 

Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za mjesec lipanj 2018. godine. 

 

Nakon provedene rasprave, donosi se 

 

ZAKLJUČAK: 

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

križevačke županije za mjesec lipanj 2018. godine. 

 

(jednoglasno) 

 

Točka 4.  

Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

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

 

(jednoglasno) 

 

Točka 5. 

Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. 

Nakon provedene rasprave, donosi se  

 

ZAKLJUČAK: 

1. Donose se I. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu. 

 

(jednoglasno) 

  

Točka 6. 

Donošenje II. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

za 2018. godinu. 

Nakon provedene rasprave, donosi se  
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ZAKLJUČAK: 

1. Donose se II. Izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije za 2018. godinu. 

 

(jednoglasno) 

 

Točka 7. 

Donošenje Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke 

županije, na neodređeno vrijeme, m/ž, za radno mjesto zdravstveni tehničar u Medicinsko 

biokemijskom laboratoriju u Ispostavi u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12, a zbog odlaska u 

mirovinu Danice Radivojčević, laboratorijskog tehničara. 

Nakon provedene rasprave, donosi se  

 

ZAKLJUČAK: 

1. Donosi se Odluka o potrebi zasnivanja radnog odnosa u Domu zdravlja Koprivničko-

križevačke županije, na neodređeno vrijeme, m/ž, za radno mjesto zdravstveni tehničar u 

Medicinsko biokemijskom laboratoriju u Ispostavi u Križevcima, Trg Sv. Florijana 12, a zbog 

odlaska u mirovinu Danice Radivojčević, laboratorijskog tehničara. 

  

(jednoglasno) 

 

 

Točka 8. Razno. 

Predsjednicu zanima u kojoj je fazi otvaranje nove ordinacije obiteljske medicine; da li je 

bilo kandidata zainteresiranih za specijalistička usavršavanja po objavljenim natječajima te 

na koji način je riješen problem korištenja godišnjih odmora medicinskih sestara. 

Ravnateljica dr Krajina pojašnjava kako će otvaranje ordinacije obiteljske medicine potrajati 

zbog ishođenja svih potrebnih dozvola; na natječaj za specijalističko usavršavanje iz 

pedijatrije nije bilo zainteresiranih kandidata, za specijalističko usavršavanje iz oftalmologije 

odabran je kandidat kao i za specijalističko usavršavanje iz fizikalne medicine i 

rehabilitacije. Problem korištenja godišnjih odmora medicinskih sestara, a do kojeg je došlo 

jer pojedini timovi nemaju liječnika ili su ti liječnici umirovljenici koji rade putem Ugovora 

o poslovnoj suradnji i nemaju pravo na godišnji odmor, riješen je na način da je zaposlena 

medicinska sestra na određeno vrijeme koja mijenje medicinske sestre po timovima te je na 

taj način riješen problem korištenja godišnjih odmora za proteklu godinu, a sada će se na 

isti način riješiti i problem korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu. Ista sestra prema 

potrebi mijenja i medicinske sestre koje koriste izvanredna bolovanja. 

 

(kao informacija) 

 

 

 

Time je završen rad po dnevnom redu. 

 

 

 

 

 

Zapisničar:                   Predsjednica Upravnog vijeća: 

 Vesna Pal                                                   Vesna Križan 


