
Temeljem članka 27. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 
47/99. i 35/08.) i članka 58. stavak 1. podstavak 8., a u svezi članka 210. stavak 2. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08. i 155/09.), i članka 30. točka 2. Statuta Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. 
i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 10. sjednici 8. lipnja 2010. godine  
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o promjeni naziva i djelatnosti Hitne 
medicinske pomoći Osječko-baranjske županije 

 
 
 

Članak 1. 
 

Mijenja se naziv Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije u Zavod za hitnu 
medicinu Osječko-baranjske županije. 
 

Skraćeni naziv glasi: Zavod za hitnu medicinu OBŽ. 
 
 

Članak 2. 
 

Djelatnost ustanove iz članka 1. ove Odluke mijenja se i glasi: 
 

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije obavlja djelatnost hitne medicine koja 
obuhvaća provođenje mjera hitnoga zdravstvenog zbrinjavanja, hitnoga prijevoza oboljelih i 
ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme 
prijevoza, a u okviru kojeg se obavljaju sljedeći poslovi: 
- provodi mjere hitne medicine na području jedinice područne (regionalne) samouprave, 
- osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) 

samouprave, 
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području jedinice područne (regionalne) 

samouprave, 
- osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i 

zdravstvenih radnika, 
- provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni 

medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu 
medicinu, 

- osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu 
mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti, 

- sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i 
znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu 
medicinu, 

- provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine, 
- prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za jedinicu područne (regionalne) 

samouprave te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu, 
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom 

području, 
- surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i 

dijagnostike bolesti, 



- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim 
prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu, 

- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne) 
samouprave. 

 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku", a bit će 
objavljena nakon što Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi rješenjem utvrdi da je Odluka sukladna 
zakonu. 
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