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PRIJEDLOG ODLUKE O
PROŠIRENJU DJELATNOSTI
DOMA ZDRAVLJA VALPOVO
Dom zdravlja Valpovo uputio je Osječko-baranjskoj županiji kao osnivaču Prijedlog Odluke o
proširenju djelatnosti broj: 02-338/18 koji je Upravno vijeće Ustanove donijelo dana 15. svibnja 2018.
godine. Prijedlogom je predviđeno da se postojeća regsitrirana djelatnost Doma zdravlja Valpovo
proširi za djelatnost otorinolaringologije.
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., 70/16. i 131/17.) 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
Prema Mreži javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 10/12., 31/13., 113/15. i 20/18.)
za područje Osječko-baranjske županije u točki X. "Tablica II.1. Mreža specijalističko-konzilijarne i
dijagnostičke zdravstvene djelatnosti - potreban broj specijalističko-konzilijarnih i dijagnostičkih
timova prema utvrđenom standardu po županijama/Gradu Zagrebu, a iznimno po regijama, odnosno
na nacionalnoj razini" predviđeno je 7 timova otorinolaringologije.
Od toga (osim u Mreži bolničke djelatnosti) prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje ugovoren je samo 1 tim otorinolaringologije u Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora
"Suvag" Osijek.
U obrazloženju svog Prijedloga Dom zdravlja navodi da na području nadležnosti Doma
zdravlja Valpovo živi oko 29.765 osiguranika, te da se isti liječe na odjelima otorinolaringologije KBCa Osijek i Opće županijske bolnice Našice. Među osiguranicima je znatan broj branitelja. Liječnici
obiteljske medicine Doma zdravlja Valpovo podržavaju proširenje djelatnosti na otorinolaringologiju.
Nadalje, navedena djelatnost će biti financijski isplativa, pokrili bi se troškovi specijaliste i rad
medicinske sestre. Osiguranjem obavljanja ove djelatnosti u Valpovu smanjili bi se i troškovi
korisnicima tih usluga jer ne bi morali putovati do Osijeka (oko 27 km u jednom smjeru) ili Našica (oko
36 km u jednom smjeru).
Dom zdravlja Valpovo je u postupku promjene djelatnosti nakon što je Skupština Osječko
baranjske županije 25. srpnja 2013. godine donijela Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja
Valpovo kojom se djelatnost ove ustanove mijenja na način da se brišu registrirane djelatnosti: opća
medicina s kućnim liječenjem, kućnom njegom i patronažom, zubozdravstvena zaštita, zdravstvena
zaštita žena i djece, radiološka djelatnost, okulistika, fizikalna terapija i rehabilitacija, interna medicina
i pojedini oblici specijalističko-konzilijarne djelatnosti kroz povremeno ordiniranje liječnika
specijalista-vanjskih suradnika: ortopeda, kirurga i drugih, a u skladu s mrežom zdravstvenih
djelatnosti, a uz preostale registrirane djelatnosti dodaju se sljedeće djelatnosti: obiteljska (opća)
medicina, dentalna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita predškolske djece,
patronažna zdravstvena zaštita, radiološka dijagnostika, oftalmologija i optometrija, fizikalna medicina
i rehabilitacija i opća interna medicina.
Navedenoj promjeni djelatnosti 2013. godine pristupilo se zbog naputka Ministarstva zdravlja
iz 2012. godine o potrebi usklađivanja specijalističkih djelatnosti 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.) godine kojima su utvrđeni nazivi specijalizacija i užih
specijalizacija.
Naime, tadašnje Ministarstvo zdravlja uputilo je dana 16. travnja 2012. godine dopis
zdravstvenim ustanovama, KLASA: 011-02/12-02/44, URBROJ: 534-07-1-1/1-12-1 koji se odnosi na
usklađivanje djelatnosti zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinice područne
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(regionalne) samouprave i Grad Zagreb s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a zbog
neusklađenosti između upisa djelatnosti zdravstvenih ustanova u sudski registar trgovačkih sudova u
odnosu na djelatnosti koje sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvene ustanove
mogu obavljati kao i djelatnosti koje zdravstvene ustanove obavljaju.
U dopisu su naveli da je nazive specijalističkih djelatnosti potrebno utvrditi sukladno
odredbama pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika kojima su utvrđeni nazivi
specijalizacija i užih specijalizacija. Nadalje navode da će zdravstvene ustanove moći sklapati ugovor
o provođenju zdravstvene zaštite samo za djelatnosti za koje su izvršile upis u sudski registar i za koje
posjeduju rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko
tehničke opreme (sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinskotehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti "Narodne novine" broj 61/11., 128/12., 124/15.
i 8/16.).
Slijedom navedenog, Odluka o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Valpovo je upućena
resornom ministarstvu na ocjenu sukladnosti sa zakonom ali rješenje do danas, unatoč požurnicama i
brojnim telefonskim upitima, nije ishođeno. Posljednja požurnica upućena je 16. siječnja 2018. godine
preporučenom poštom, a iza toga 23. travnja 2018. godine putem elektroničke pošte.
Istim povodom djelatnost su 2013. godine usklađivali i domovi zdravlja Osijek, Đakovo i Beli
Manastir, koji su s vremenom, nakon višegodišnjeg čekanja, pojedinačno dobivali rješenja Ministarstva
o sukladnosti odluka sa zakonom.
Također, Skupština Županije je 8. ožujka 2018. godine donijela Odluku o proširenju djelatnosti
Doma zdravlja Valpovo KLASA: 510-03/18-01/4, URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 kojom se djelatnost
Doma zdravlja Valpovo proširuje tako da se registriranoj djelatnosti ove ustanove dodaje djelatnost
psihijatrije. Navedena Odluka je nakon ishođenih pozitivnih mišljenja Hrvatske liječničke komore i
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 1. lipnja 2018. godine poslana Ministarstvu zdravstva na
ocjenu sukladnosti sa zakonom.
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
u tekstu koji 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 52. i 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, 70/16. i 131/17.) i članka 19. stavak 3. 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.,
2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _______________
2018. godine

ODLUKU
o proširenju djelatnosti
Doma zdravlja Valpovo

Članak 1.
Proširuje se djelatnost Doma zdravlja Valpovo tako da se registriranoj djelatnosti ove ustanove
dodaje djelatnost otorinolaringologije.
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
Dragan Vulin
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