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NAŠICE

Budući da je Statut Doma zdravlja Našice iz 1997. godine slijedio sudbinu brojnih zakonskih
promjena, odnosno da su nakon njegova donošenja slijedile njegove brojne izmjene i dopune,
Upravno vijeće Doma zdravlja Našice donijelo je novi Statut dana 11. svibnja 2012. godine usklađen
sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10,. 139/10., 22/11., 84/11. i
12/12) kojim je uz ranije izmjene i dopune obuhvaćena i Odluka o proširenju djelatnosti Doma
zdravlja Našice koju je donijela Skupština Županije na sjednici 30. studenog 2010. godine.
Temeljem ove Odluke proširuje se djelatnost Doma zdravlja tako da će uz postojeće
djelatnosti određene Statutom Dom obavljati i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u
djelatnosti ortodoncije budući da za obavljanje ove djelatnosti postoji mogućnost ugovaranja s HZZOom, odnosno ona se može obavljati u Mreži javne zdravstvene službe. Odluka je slijedom Zakona
upućena Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi na ocjenu sukladnosti sa Zakonom o zdravstvenoj
zaštiti i Zakonom o ustanovama. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi donijelo je Rješenje o
sukladnosti rečene Odluke sa zakonom 28. prosinca 2010. godine, a Odluka Skupštine o promjeni
djelatnosti stupila je na snagu nakon objave u "Županijskom glasniku" 21. veljače 2011. godine.
Novi Statut Doma zdravlja Našice koji je donijelo Upravno vijeće 11. svibnja 2012. godine u
odnosu na važeći Statut sa svim njegovim izmjenama i dopunama, razlikuje se u bitnom u pogledu
djelatnosti jer je u njemu uvažena promjena djelatnosti predviđena prethodno navedenom Odlukom.
Sukladno tome, u novom Statutu Dom zdravlja Našice proširuje djelatnost i na specijalističkokonzilijarnu zdravstvenu zaštitu u djelatnosti ortodoncije.
Slijedom toga, Statutom od 11. svibnja 2012. godine mijenjan je i naziv organizacijske
jedinice Doma "Službe primarne zdravstvene zaštite" u "Služba zdravstvene zaštite".
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. 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 Našice u tekstu 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., 139/10., 22/11., 84/11. i 12/12.) 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 _______________ 2012. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Statut Doma zdravlja Našice

I.
Daje se suglasnost na Statut Doma zdravlja Našice koji je donijelo Upravno vijeće Doma
zdravlja Našice na sjednici održanoj 11. svibnja 2012. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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