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Sukladno članku 210. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08.,
71/10., 139/10., 22/11. i 84/11.)(u nastavku: Zakona) Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je 8. lipnja 2010. godine Odluku o promjeni naziva i djelatnosti Hitne medicinske pomoći Osječkobaranjske županije.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi donijelo je 23. veljače 2011. godine Rješenje kojim se
utvrđuje da je Odluka u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
Odluka je objavljena u "Županijskom glasniku" broj 9/11. od 3. listopada 2011. godine.
Temeljem navedenog, Upravno vijeće Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije
donijelo je, na sjednici održanoj 11. studenog 2011. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije.
Ovim Izmjenama i dopunama obuhvaćeno je sljedeće:
U cijelom tekstu Statuta riječi "Hitna medicinska pomoć Osječko-baranjske županije"
zamjenjuju se riječima "Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije" a riječi "HMP Osječkobaranjske županije" zamjenjuju se riječima "Zavod za hitnu medicinu OBŽ" u odgovarajućem padežu.
U članku 5. Statuta djelatnost Ustanove usklađena je s člankom 111. Zakona, odnosno s gore
navedenom Odlukom Skupštine Osječko-baranjske županije.
Člankom 10. stavak 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 107/07.)
propisano je da su zdravstvene ustanove s više od 40 zaposlenih radnika obvezne ustrojiti posebnu
jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. Slijedom toga, u članku 13. Statuta,
kojim se uređuje organizacijski ustroj, dodaje se nova organizacijska jedinica, Jedinica za osiguranje
i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.
U istom članku brišu se riječi "sanitetskog prijevoza", s obzirom na Zakonom utvrđenu
djelatnost Ustanove.
U člancima 13. i 14. dodaju se stavci kojima se utvrđuje da medicinskom službom u okviru
koje je i Jedinica za osiguranje i unapređenje zdravstvene zaštite rukovodi pomoćnik ravnatelja za
medicinske poslove i kvalitetu zdravstvene zaštite, Nastavnim centrom rukovodi voditelj službe, a
Tehničkom službom, Službom pravnih, kadrovskih i općih poslova te Financijsko-računovodstvenom
službom rukovodi voditelj službe koji može imati status pomoćnika ravnatelja ako se to odredi
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Uprava nije tijelo Ustanove kako je to bilo
uređeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 121/03., 44/05., 48/05., 85/06. i
117/08.). Slijedom toga, u članku 15. Statuta koji se odnosi na tijela ustanove, riječi "Uprava ustanove
- ravnatelj i pomoćnici ravnatelja" zamjenjuju se samo riječju "Ravnatelj" te se, uz ostala tijela,
dodaje novo tijelo "Povjerenstvo za kvalitetu".
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Nadalje, članci 19. i 20. Statuta usklađeni su s člankom 59. Zakona i člankom 13. Zakona o
kvaliteti zdravstvene zaštite, a odnose se na nadležnosti, uvjete i način imenovanja te trajanje mandata
ravnatelja, zamjenika i pomoćnika ravnatelja za medicinske poslove i kvalitetu zdravstvene zaštite.
Sukladno odredbi članka 71. Zakona, iza članka 30.a Statuta dodaje se novi podnaslov "7.
Povjerenstvo za kvalitetu", a iza podnaslova dodaje se članak 30.b kojim se utvrđuje njegova
nadležnost, način imenovanja i sastav te da se način rada Povjerenstva pobliže uređuje poslovnikom o
radu Povjerenstva.
Člankom 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i
35/08.) i člankom 58. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti određeno je da Upravno
vijeće zdravstvene ustanove donosi statut uz suglasnost osnivača.
Slijedom navedenoga 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., 139/10., 22/11. i 84/11.) 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 Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici _______________ 2011. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta
Hitne medicinske pomoći
Osječko-baranjske županije

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Hitne medicinske pomoći
Osječko-baranjske županije, koju je donijelo Upravno vijeće Hitne medicinske pomoći Osječkobaranjske županije na sjednici održanoj 11. studenoga 2011. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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Urbroj:
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