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PRIJEDLOG ODLUKE O
PROMJENI NAZIVA I
PROŠIRENJU DJELATNOSTI
OPĆE BOLNICE NAŠICE
Upravno vijeće Opće bolnice Našice uputilo je Osječko-baranjskoj županiji kao osnivaču
prijedlog da se naziv ove zdravstvene ustanove promijeni u Opća županijska bolnica Našice te da se
registrirana djelatnost Bolnice proširi za djelatnost palijativne skrbi.
Promjena naziva ustanove predložena je radi vraćanja naziva koji je Bolnica imala od 1994.
godine, a koji je u sanacijskom postupku koji je trajao od 2013. do 2015. godine odlukom tadašnjeg
Sanacijskog vijeća ustanove promijenjen u Opća bolnica Našice.
Proširenje djelatnosti ustanove predloženo je radi mogućnosti obavljanja i budućeg
ugovaranja zdravstvene djelatnosti palijativne skrbi s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
budući da je Mrežom javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 101/12., 31/13. i 113/15.)
utvrđeno da je za područje Osječko-baranjske županije na razini bolničke djelatnosti potrebno deset
kreveta palijativne skrbi u Općoj bolnica Našice, a na razini stacionara domova zdravlja osam
postelja u Domu zdravlja Đakovo.
Palijativna skrb je kao jedan od prioriteta razvojne strategije hrvatskoga zdravstva utvrđena i
Strateškim planom razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj iz 2013. godine. Iz Opće bolnice
Našice naglašavaju da je prema službenim procjenama za područje Osječko-baranjske županije na
kojem živi oko 300.000,00 stanovnika potrebno osigurati od 24 do 30 palijativnih postelja. Navode da
su u ovoj bolničkoj ustanovi radi kvalitetnog i opsežnog pružanja palijativne skrbi potpuno uredili i
propisanim standardima prilagodili potreban prostor te pristupili postupku rješavanja kadrovskih
pitanja. Izradili su protokole i kriterije po kojima će postupati bolničko Povjerenstvo za palijativu, a
koji preciziraju način i dinamiku prijema pacijenata i koji će biti dostupni na službenim internet
stranicama ustanove te radi znanja proslijeđeni svim domovima zdravlja u Županiji. U kolovozu 2016.
godine Opća bolnica Našice otvorila je posudionicu ortopedskih pomagala za sve izvanbolničke
korisnike kao jedan od sadržaja koji je također potrebno razvijati u okviru razvoja palijativne skrbi
sukladno nacionalnom Strateškom planu.
Člankom 26. stavkom 2. podstavkom 14. 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 da se zdravstvena zaštita na primarnoj razini, između ostalih, pruža i kroz djelatnost
palijativne skrbi, a člankom 28. istoga Zakona utvrđeno je da zdravstvena djelatnost na sekundarnoj
razini obuhvaća specijalističko-kozilijarnu i bolničku djelatnost te da se, iznimno od članka 26. stavka
2. podstavka 14. tog Zakona, djelatnost palijativne skrbi može obavljati i na sekundarnoj razini.
Zbog svega navedenog Opća bolnica Našice odlučila je proširiti svoju djelatnost i na
djelatnost palijativne skrbi 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.
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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.
U pogledu promjene naziva člankom 27. stavkom 1. Zakona o ustanovama utvrđeno je da
ustanova može promijeniti naziv i sjedište samo odlukom osnivača ustanove. Člankom 17. Zakona
utvrđeno je da naziv ustanove mora upućivati na njezinu djelatnost i da se mora jasno razlikovati od
naziva već registrirane ustanove, a svojim sadržajem ne smije stvarati zabunu glede djelatnosti,
identifikacije s drugom ustanovom, pravnom ili fizičkom osobom, a niti vrijeđati prava drugih osoba.
Slijedom svega navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje
Odluke koja u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 27. stavak 1. i članka 29. 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., 154/14. i 70/16.) 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 promjeni naziva i proširenju
djelatnosti Opće bolnice Našice

Članak 1.
Naziv zdravstvene ustanove Opće bolnice Našice čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
mijenja se tako da glasi: Opća županijska bolnica Našice.
Članak 2.
Djelatnost Opće bolnice Našice proširuje se tako da se registriranoj djelatnosti ove
zdravstvene ustanove dodaje djelatnost palijativne skrbi.
Članak 3.
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.
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