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PRIJEDLOG ODLUKE O
PROŠIRENJU DJELATNOSTI DOMA
ZDRAVLJA BELI MANASTIR
Dom zdravlja Beli Manastir uputio je Osječko-baranjskoj županiji kao osnivaču Prijedlog
Odluke o proširenju djelatnosti ove zdravstvene ustanove koji je donijelo Upravno vijeće 20. siječnja
2017. godine. Prijedlogom je predviđeno da se postojeća registrirana djelatnost Doma zdravlja Beli
Manastir proširi za djelatnosti opće interne medicine i kardiologije.
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., 154/14. i 70/16.) 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.
Dom zdravlja Beli Manastir je 2016. godine započeo izgradnju zgrade fizikalne medicine i
rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama u Belom Manastiru za što je, kao za višegodišnju
investiciju planirane vrijednosti 4.822.000,00 kuna, dobio i suglasnost Skupštine Osječko-baranjske
županije. Navedenom investicijom ustanova će osigurati unaprjeđenje vlastitih kapaciteta i kvalitete
života za stanovništvo o kojem skrbi. Poštujući temeljna načela sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i
supsidijarnosti tj. rješavanja problema na najnižoj razini zdravstvene zaštite, osigurat će cjelovit
pristup, ujednačenost, poboljšanje kvalitete i dostupnost zdravstvenih usluga svojem stanovništvu
većinom s ruralnog područja. Također, Domu zdravlja je cilj postići da se što veći broj specijalističkih
usluga realizira i konzumira na razini primarne zdravstvene zaštite. Naime, riječ je o prometno
izoliranom području i velikoj udaljenosti drugih pružatelja specijalističkih zdravstvenih usluga,
primjerice, ta je udaljenost kod usluge fizikalne medicine i rehabilitacije, za pacijente s pojedinih
područja Baranje i do 50 kilometara. S druge strane riječ je o pretežito starijoj populaciji ili
financijski osiromašenom stanovništvu što im dodatno otežava te čak i onemogućava odlazak u
udaljene centre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Stoga Dom zdravlja smatra opravdanim
proširiti svoju djelatnost i na specijalističke, između kojih i na opću internu medicinu i na
kardiologiju.
Prema Mreži javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 10/12., 31/13. i 113/15.) za
područje Belog Manastira predviđen je, u okviru Mreže specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke
zdravstvene djelatnosti - potreban broj specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih timova prema
utvrđenom standardu po županijama/Gradu Zagrebu i to: 2 tima interne medicine, 2 tima psihijatrije,
1 tim fizikalne medicine i rehabilitacije i 1 tim oftalmologije. Dom zdravlja Beli Manastir svojedobno
je u okviru interne medicine ugovarao specijalističku djelatnost pulmogije što ne čini od 2015. jer je
liječnik nositelj tima otišao u mirovinu, u okviru djelatnosti interne medicine Dom zdravlja Beli
Manastir u budućnosti namjerava ugovoriti i kardiologiju i djelatnost opće interne medicine.
Prema Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" broj
100/11., 133/11., 54/12., 49/13., 139/14., 116/15., 62/16., 69/16. i 6/17.) kojim se utvrđuju grane
specijalizacije doktora medicine predviđeno je da se doktori medicine, mogu stručno usavršavati,
između ostalih, i u granama specijalizacije iz opće interne medicine i iz kardiologije.
Napominjemo da je Skupština Osječko-baranjske županije 25. srpnja 2013. godine donijela
Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir kojom se djelatnost ove ustanove
proširuje za djelatnosti: fizikalne medicine i rehabilitacije, oftalmologije i optometrije, psihijatrije,
pulmologije i ortodoncije, Budući da je Ministarstvo zdravstva tek u siječnju 2017. godine dalo
suglasnost na ovu Odluku u tijeku je usklađivanje Statuta ustanove s istom i sudska registracija
djelatnosti.
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Zbog svega navedenog Dom zdravlja Beli Manastir odlučio je proširiti svoju djelatnost i na
specijalističke djelatnosti opće interne medicine i kardiologije te tako osiguranicima na području
Županije iste učiniti dostupnijim.
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 __________________ 2017. godine

ODLUKU
o proširenju djelatnosti
Doma zdravlja Beli Manastir

Članak 1.
Proširuje se djelatnost Doma zdravlja Beli Manastir tako da se registriranoj djelatnosti ove
ustanove dodaju djelatnosti:
-

opća interna medicina i
kardiologija.
Članak 2.

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

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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