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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
O DAVANJU SUGLASNOSTI
NA ODLUKU O IZMJENAMA
STATUTA DOMA ZDRAVLJA
DONJI MIHOLJAC
Upravno vijeće Doma zdravlja Donji Miholjac je na sjednici održanoj 7. ožujka 2017. godine
donijelo Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac.
Odlukom se mijenja članak 11. Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac kojim je utvrđena
djelatnost Doma na način da se uz do sada registrirane zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja:
konkretno navode i pojedine specijalističke djelatnosti i to: opće interne medicine,
ortodoncije, pulmologije, opće kirurgije, psihijatrije, oftalmologije i optometrije, ortopedije,
fizikalne medicine i rehabilitacije, otorinolaringologije i urologije,
dodaju se djelatnosti zdravstvene njege, palijativne skrbi bolesnika i sanitetskog prijevoza,
koje sukladno zakonu, može obavljati dom zdravlja
usklađuju se i nazivi do sada registriranih primarnih djelatnosti s nazivima koje za te
djelatnosti poznaje Zakon o zdravstvenoj zaštiti primjerice djelatnost zubozdravstvene zaštite
potrebno je mijenjati u djelatnost dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvenu zaštitu žena i
trudnica u zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece u
zdravstvenu zaštita predškolske djece i slično.
Predložena izmjena djelatnosti u Statutu Doma zdravlja jedan je od koraka postupka
usklađivanja djelatnosti županijskih zdravstvenih ustanova kojem se pristupilo radi usklađivanja
naziva specijalističkih djelatnosti i njihovog pojedinačnog definiranja sukladno odredbama Pravilnika
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.) te usklađivanja djelatnosti domova zdravlja sa
Zakonom 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.).
Radi toga je Skupština Osječko-baranjske županije 20. listopada 2015. godine donijela
Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac, kojom su gore navedene specijalističke
djelatnosti dodane ostalim registriranim djelatnostima Doma zdravlja Donji Miholjac. Navedenom
Odlukom dodane su i tri nove djelatnosti na primarnoj razini te su nazivi pojedinih registriranih
djelatnosti na primarnoj razini usklađeni sa zakonskim nazivima. Odluka Skupštine je, slijedom
zakona, upućena Ministarstvu zdravlja na ocjenu sukladnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i
Zakonom o ustanovama. Ministarstvo je suglasnost dalo 21. prosinca 2016. godine, a Odluka
Skupštine o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac stupila je na snagu nakon objave u
"Županijskom glasniku" 6. siječnja 2017. godine.
Dom zdravlja Donji Miholjac nadalje je obvezan izvršiti i registraciju promjene djelatnosti
kod nadležnog trgovačkog suda, a djelatnost upisanu u sudskom registru ne može početi obavljati dok
ministar nadležan za zdravstvo rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada u pogledu
prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme.
Izmjenama Statuta mijenjaju se i članci 18. do 21. Statuta kojim su utvrđene tri službe kao
osnovni organizacijski oblik ustroja doma zdravlja: služba primarne zdravstvene zaštite, služba
specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i služba zajedničkih poslova unutar kojih su ustrojeni
odjeli po djelatnostima, odnosno poslovima, pripadajućim pojedinoj službi. Predviđeno je i da
pojedine organizacijske cjeline (službe, odjeli) imaju voditelja, što se uređuje posebnim općim aktom o
unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji te da voditelje imenuje i razrješava ravnatelj.
Sukladno članku 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35./08.) i članku 58. stavak 1. podstavku 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Upravno vijeće
zdravstvene ustanove donosi statut uz suglasnost osnivača.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka o
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac koji glasi:
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Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), članka 58. stavak 1. podstavka 1. 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.) i
članka 30. točka 16. 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

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o
izmjenama Statuta Doma zdravlja
Donji Miholjac

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac koju je
donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Donji Miholjac na sjednici održanoj 7. ožujka 2017. godine.

II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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Urbroj:
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