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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA STATUTA
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
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Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu:
Zavod) na sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama
Statuta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
Ovim Izmjenama i dopunama obuhvaćeno je sljedeće:
Člankom 101. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10. i
139/10.) utvrđeno je da zavod za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, uz već
utvrđene poslove, provodi i mjere gerontološke zdravstvene zaštite.
U svezi navedenog, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 30. ožujka 2010. godine
Odluku o promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, na koju je
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi dalo suglasnost 4. lipnja 2010. godine.
U Zavodu se, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite ("Narodne
novine" broj 107/07.) po kojem su zdravstvene ustanove s više od 40 zaposlenih radnika obvezne
ustrojiti posebnu jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, ustrojava nova
organizacijska jedinica, Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.
Naziv organizacijskih jedinica Zavoda, Centar za prevenciju i liječenje bolesti ovisnosti
promijenjen je u naziv Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničkog
liječenja ovisnosti, naziv Služba za socijalnu medicinu promijenjen je u naziv Služba za javno
zdravstvo što je sukladno članku 26. stavak 2. i članku 101. stavak 2. Zakona.
Iz Statuta se briše članak 23., Uprava koju su činili ravnatelj, zamjenik, pomoćnik i glavni
tehničar budući da Zakon više ne poznaje upravu kao tijelo zdravstvene ustanove.
Slijedom članka 59. stavak 2. Zakona utvrđeno je da ravnatelj Zavoda ima zamjenika, a
temeljem članka 10. i 13. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i pomoćnika za kvalitetu. Zamjenik
ravnatelja obavlja, prema članku 34. stavak 4. Statuta, poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu, a pomoćnik za kvalitetu, prema članku 35.a Statuta, obavlja sve poslove vezane za
uspostavu, razvoj i održavanje kvalitete zdravstvene zaštite.
Prema stavcima 5. i 6. istoga članka ravnatelj mora imati, uz ostale uvjete, završen sveučilišni
diplomski studij (prije visoku stručnu spremu) te najmanje pet godina radnog iskustva u struci. Ako
ravnatelj Zavoda nema završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog usmjerenja njegov zamjenik
mora biti osoba sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja i najmanje
pet godina radnog iskustva.
Broj članova i sastav etičkog povjerenstva usklađen je s člankom 68. stavak 2. Zakona tako da
etičko povjerenstvo ima pet članova, od toga najmanje 2 člana suprotnog spola.
Nadležnost etičkog povjerenstva usklađena je s člankom 69. Zakona slijedom čega je brisana
odredba prema kojoj Zavod nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda.
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Temeljem članka 71. Zakona osniva se novo tijelo u zdravstvenim ustanovama, Povjerenstvo
za kvalitetu koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s
područja kvalitete zdravstvene zaštite.
Povjerenstvo za kvalitetu imenuje upravno vijeće i ima sedam članova, a čine ga po jedan
predstavnik djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, školske medicine, prevencije ovisnosti, javnog
zdravstva, zdravstvene ekologije te dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Povjerenstvo za kvalitetu
donosi poslovnik o svom radu i obavlja poslove sukladno Zakonu.
Sukladno članku 54. stavak 1. Zakona o ustanovama i članku 58. stavak 1. podstavak 1.
Zakona o zdravstvenoj zaštiti upravno vijeće zdravstvene ustanove donosi statut uz suglasnost
osnivača.
Slijedom svega navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje
Zaključka koji u prijedlogu 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. podstavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine"
broj 150/08., 71/10. i 139/10.) 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. i 16/09.), Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na _____ sjednici ________________ 2011. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije koju je donijelo Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije na sjednici održanoj 23. prosinca 2010. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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