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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
STATUT DOMA ZDRAVLJA
BELI MANASTIR
Osječko-baranjska županija je temeljem članka 31. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne
novine" broj 75/93.) osnivač domova zdravlja, između ostalih i Doma zdravlja Beli Manastir, od 21.
kolovoza 1993. godine. Nakon donošenja Zakona 1993. godine, uslijedile su njegove brojne izmjene i
dopune, 2003. godine donesen je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je također, nakon izmjena i
dopuna, stavljen izvan snage donošenjem Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je na snagu stupio 1.
siječnja 2009. godine.
Budući da je i Statut Doma zdravlja Beli Manastir iz 1994. godine slijedio sudbinu brojnih
zakonskih promjena, njegov sadašnji pročišćeni tekst je činjenično sasvim novi statut zbog čega je
Upravno vijeće Doma zdravlja Beli Manastir i odlučilo donijeti novi statut usklađen s važećim
Zakonom.
Člancima 219. i 220. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 155/09. i
139/10.) utvrđena je obveza zdravstvenih ustanova da usklade svoje statute s odredbama novog
Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu. Dom zdravlja Beli Manastir, čiji je
osnivač Osječko-baranjska županija, donio je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta početkom
2010. godine na koju je Skupština Osječko-baranjske županije dala suglasnost na 9. sjednici 30.
ožujka 2010. godine.
Tim izmjenama i dopunama sa Zakonom su usklađene odredbe Statuta Doma zdravlja koje se
odnose na: broj, sastav, uvjete za imenovanje te način imenovanja upravnog vijeća, uvjete za
imenovanje ravnatelja, poslove koje obavlja, odgovornost ravnatelja, mogućnost njegova razrješenja
prije isteka mandata te broj, sastav, uvjete za imenovanje i način imenovanja stručnog vijeća. Dodane
su odredbe koje se odnose na zamjenika ravnatelja i pomoćnika za sestrinstvo, na etičko povjerenstvo,
povjerenstvo za lijekove i povjerenstvo za kvalitetu.
Skupština je 30. ožujka 2010. godine, također radi usklađivanja sa Zakonom, donijela i
Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir koja je, slijedom Zakona, upućena
Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na ocjenu sukladnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i
Zakonom o ustanovama. Suglasnost Ministarstva dobivena je krajem lipnja 2010. godine, a Odluka
Skupštine o promjeni djelatnosti stupila je na snagu nakon objave u Županijskom glasniku 31. srpnja
2010. godine.
Novi Statut Doma zdravlja Beli Manastir, koji je donijelo Upravno vijeće 20. prosinca 2010.
godine, se u odnosu na važeći Statut sa svim njegovim izmjenama i dopunama razlikuje upravo u
pogledu djelatnosti jer je u njemu uvažena promjena djelatnosti predviđena prethodno navedenom
Odlukom o promjeni djelatnosti. Sukladno tome, u novom Statutu se djelatnost Doma zdravlja Beli
Manastir proširuje i na patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu njegu, palijativnu skrb bolesnika i
sanitetski prijevoz te se brišu školska medicina i higijensko epidemiološka djelatnost. Osim toga nazivi
djelatnosti su sada usklađeni i s novom zakonskom terminologijom, primjerice dentalna zdravstvena
zaštita umjesto zubozdravstvene djelatnosti.
U novom Statutu mijenjan je i organizacijski ustroj Doma zdravlja budući da je organizacijski
ustroj zdravstvenih ustanova vezan uz djelatnost ustanove. Statutom je predviđeno da unutarnje
ustrojstvo Doma zdravlja čine službe unutar kojih se posebnim pravilnikom mogu ustrojiti odjeli, a
unutar odjela odsjeci. Unutarnje ustrojstvo Doma čine Služba primarne zdravstvene zaštite, Služba
specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Služba zajedničkih poslova i Ured ravnatelja.
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 navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka o
davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Beli Manastir kako slijedi:
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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
Statut Doma zdravlja Beli Manastir

I.
Daje se suglasnost na Statut Doma zdravlja Beli Manastir, koji je donijelo Upravno vijeće
Doma zdravlja Beli Manastir na sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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