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PRIJEDLOG ODLUKE O
PROŠIRENJU DJELATNOSTI
DOMA ZDRAVLJA OSIJEK
Dom zdravlja Osijek uputio je Osječko-baranjskoj županiji kao osnivaču prijedlog Odluke o
proširenju djelatnosti ove zdravstvene ustanove koji je donijelo Upravno vijeće 29. veljače 2016.
godine. Prijedlogom je predviđeno da se postojeća registrirana djelatnost Doma zdravlja Osijek
proširi za djelatnost dječje stomatologije.
Člankom 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10.,
22/11., 84/11., 12/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. - Odluka i Rješenje Ustavnog suda broj: U-I2665/2009 i 154/14.) utvrđeno je koje djelatnosti dom zdravlja ima u svom sastavu, koje djelatnosti
mora osigurati ako obavljanje tih djelatnosti sukladno mreži javne zdravstvene službe nije drukčije
organizirano, kao i da može organizirati radne jedinice za obavljanje pojedinih specijalističkih
djelatnosti ako to zahtijevaju posebne potrebe s obzirom na zdravstveno stanje stanovništva i kada bi
pružanje zdravstvene zaštite u poliklinici ili bolnici otežavalo provođenje te zaštite.
Mrežom javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 101/12., 31/13. i 113/15.) utvrđeno
je da su za područje Osječko-baranjske županije potrebna tri tima dječje stomatologije (pedodoncija),
a trenutno s Hrvatskim Zavodom za zdravstveno osiguranje za područje Županije nije ugovoren niti
jedan tim koji bi na području Županije u okviru zdravstvenog osiguranja pružao zdravstvene usluge
dječje stomatologije.
Prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" broj
115/07.) zdravstveni radnici visoke stručne spreme, doktori stomatologije, mogu se stručno
usavršavati, između ostalih, i u grani specijalizacije dječja stomatologija. Dom zdravlja Osijek ima
zaposlenu liječnicu koja je specijalizirala dječju i preventivnu stomatologiju, a trenutno obavlja
poslove polivalentne dentalne zdravstvene zaštite.
Zbog svega navedenog Dom zdravlja Osijek odlučio je proširiti svoju djelatnost i na djelatnost
dječje stomatologije te tako osiguranicima na području Županije istu učiniti dostupnom.
Sukladno članku 29. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.) ustanova može promijeniti djelatnost, a odluku o promjeni djelatnosti donosi upravno vijeće
ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača, ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije
određeno.
Temeljem članka 58. stavak 1. podstavka 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti upravno vijeće
zdravstvene ustanove predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti.
Člankom 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđeno je da se i u slučaju proširenja ili
promjene djelatnosti zdravstvenih ustanova primjenjuju odredbe članka 47. do 50. toga Zakona,
odnosno odredbe koje se odnose na osnivanje zdravstvene ustanove. Slijedom navedenih odredbi
osnivač zdravstvene ustanove dužan je od ministarstva nadležnog za zdravstvo zatražiti ocjenu
sukladnosti odluke o proširenju ili promjeni djelatnosti sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti. Uz zahtjev za ocjenu sukladnosti odluke potrebno je priložiti i mišljenje o
opravdanosti proširenja ili promjene zdravstvene djelatnosti u mreži javne zdravstvene službe od
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i nadležne komore. Nadležna komora daje mišljenje i o
opravdanosti proširenja ili promjene djelatnosti izvan mreže javne zdravstvene službe.
Ministarstvo rješenjem utvrđuje da je odluka o proširenju ili promjeni djelatnosti sukladna
zakonu.
Djelatnost se upisuje u sudski registar i ne može se početi obavljati dok ministar nadležan za
zdravstvo rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada s obzirom na prostor, radnike i
medicinsko-tehničku opremu.
Slijedom svega navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje
odluke koja u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 29. stavak 2. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), a u svezi s člankom 58. stavak 1. podstavak 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Narodne novine" 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. i
154/14.) i članka 30. točka 24. 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., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na _____ sjednici ___________________ 2016. godine

ODLUKU
o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek

Članak 1.
Proširuje se djelatnost Doma zdravlja Osijek tako da se registriranoj djelatnosti ove ustanove
dodaje djelatnost dječje stomatologije.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku", a bit će
objavljena nakon što Ministarstvo zdravlja rješenjem utvrdi da je Odluka sukladna zakonu.
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