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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
ODLUKU O IZMJENAMA
STATUTA OPĆE BOLNICE
NAŠICE
Upravno vijeće Opće bolnice Našice je na sjednici održanoj 28. veljače 2017. godine donijelo
Odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice Našice.
Opća bolnica Našice je od travnja 2013. godine do travnja 2016. godine bila u postupku
sanacije sukladno Zakonu o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine" broj 136/12., 151/14. i
27/16.). U navedenom razdoblju Osječko-baranjska županija nije imala osnivačka prava nad ovom
ustanovom, a za provođenje sanacije imenovan je sanacijski ravnatelj i Sanacijsko vijeće sastavljeno
od predstavnika Ministarstva zdravstva (predsjednik Sanacijskog vijeća), Ministarstva financija i
zdravstvene ustanove. Sanacijsko vijeće je 24. veljače 2014. godine donijelo Statut Opće bolnice
Našice, a 31. ožujka 2016. godine Izmjene i dopune Statuta. Pojedine odredbe Statuta Opće bolnice
Našice tako su ujednačene s odredbama statuta drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska.
Budući da su osnivačka prava obustavom postupka sanacije vraćena Osječko-baranjskoj
županiji Upravno vijeće Opće bolnice Našice donijelo je navedenu Odluku o izmjenama Statuta i to u
dijelu koji se odnosi na sastav i imenovanje članova upravnog vijeća ustanove, uvjete za imenovanje
ravnatelja ustanove i mogućnosti odlučivanja upravnog vijeća i ravnatelja kod raspolaganja
imovinom i zaključivanja ugovora. Predloženim izmjenama, sukladno zakonu, navedeni će se dijelovi
urediti na način ujednačen sa statutima ostalih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječkobaranjska županija.
Konkretno, Odlukom se mijenja članak 11. Statuta Opće bolnice Našice kojim je utvrđen
sastav i način imenovanja upravnog vijeća ustanove na način da je on usklađen s člankom 57. 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.) kojim je, između ostaloga, utvrđen sastav i imenovanje
upravnog vijeća zdravstvene ustanove kada joj je osnivač jedinica područne (regionalne) samouprave.
Brišu se članci 11.a i 23.a Statuta kojim su bili utvrđeni dodatni uvjeti (primjerice:
nepostojanje sukoba interesa, nepostojanje vlasništva dionica u pravnim osobama s kojim ustanova
ima poslovni odnos, nepostojanje financijskog i drugog interesa u odlukama tijela bolnica) koje
trebaju ispunjavati članovi upravnog vijeća i ravnatelj i dokazi o ispunjavanju tih uvjeta. Riječ je o
uvjetima čije je unošenje u statute zdravstvenih ustanova dopisima iz ožujka i travnja 2016. godine od
ustanova koje su u postupku sanacije žurno zatražilo, a Županijama kao osnivačima ostalih
zdravstvenih ustanova preporučilo, Ministarstvo zdravlja kako su tada naveli "vodeći se reformskim
načelima (…), a sukladno Općim ciljevima Strategije suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine
("Narodne novine" broj 26/15.)". Sanacijsko vijeće je te uvjete unijelo u Statut Opće bolnice Našice
izmjenama Statuta iz ožujka 2016. godine, Osječko-baranjska županija po navedenoj preporuci
Ministarstva nije proširivala uvjete za članove upravnih vijeća i ravnatelje zdravstvenih ustanova čiji
je osnivač jer za ispunjavanje istih nije utvrđena konkretna zakonska obaveza niti je u Strategiji takva
obveza izrijekom navedena. U svezi svega navedenog mijenja se i članak 23. Statuta kojim su utvrđeni
uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj ustanove na način da su usklađeni sa člankom 59. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti koji ih propisuje.
Predlaže se i promjena članaka 15. i 16. Statuta kojim je utvrđeno postupanje upravnog vijeća
i ravnatelja kod zaključivanja ugovora i raspolaganja imovinom. Predloženo je da upravno vijeće
odlučuje uz suglasnost osnivača o raspolaganju nekretninama, prodaji pokretne imovine čija
pojedinačna knjižna vrijednost prelazi 700.000,00 kuna i investicijskim ulaganjima čija vrijednost
prelazi 700.000,00 kuna (trenutno su Statutom u oba slučaja utvrđene vrijednosti od 300.000,00
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kuna). Također je predloženo da upravno vijeće ravnatelju daje suglasnost, uz suglasnost osnivača, za
zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 700.000,00 kuna (trenutno je Statutom
utvrđena vrijednosti od 300.000,00 kuna).
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 ("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.)
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 Opće bolnice Našice 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
Opće bolnice Našice

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Opće bolnica Našice, koju je donijelo
Upravno vijeće Opće bolnice Našice na sjednici održanoj 28. veljače 2017. godine.

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

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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