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Upravno vijeće Doma zdravlja Osijek je na sjednici održanoj 28. listopada 2014. godine
donijelo Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek.
Odlukom se mijenja članak 7. stavak 1. Statuta Doma zdravlja Osijek na način da se uz do
sada registrirane zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja konkretno navode i pojedine specijalističke
djelatnosti i to: fizikalna medicina i rehabilitacija, opća interna medicina, oftalmologija i optometrija,
dermatologija i venerologija, psihijatrija, pulmologija, ortodoncija, oralna kirurgija, oralna
medicina, paradontologija i protetika dentalne medicine.
Predložena izmjena djelatnosti u Statutu Doma zdravlja jedan je od koraka postupka
usklađivanja djelatnosti županijskih zdravstvenih ustanova kojem se pristupilo po naputku
Ministarstva zdravlja iz 2012. godine da je nazive specijalističkih djelatnosti potrebno utvrditi
sukladno odredbama pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika kojima su
utvrđeni nazivi specijalizacija i užih specijalizacija (Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora
medicine, "Narodne novine" broj 100/11., 133/11. i 54/12.), 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.
Radi zatraženog usklađivanja djelatnosti, Skupština Osječko-baranjske županije je 25. srpnja
2013. godine, donijela Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Osijek, kojom su gore navedene
specijalističke djelatnosti dodane ostalim registriranim djelatnostima Doma zdravlja Osijek. Odluka
Skupštine je, slijedom Zakona, upućena Ministarstvu zdravlja na ocjenu sukladnosti sa Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama. Ministarstvo je suglasnost dalo u travnju 2014. godine,
a Odluka Skupštine o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Osijek stupila je na snagu nakon objave u
Županijskom glasniku 21. listopada 2014. godine.
Dom zdravlja Osijek nadalje je obvezan izvršiti i registraciju promjene djelatnosti kod
nadležnog trgovačkog suda, a djelatnost upisanu u sudskom registru ne može se početi obavljati dok
ministar nadležan za zdravstvo rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada u pogledu
prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme.
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. podstavku 1. 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. i 22/14. - Odluka i
Rješenje Ustavnog suda broj: U-I-2665/2009) Upravno vijeće zdravstvene ustanove donosi statut uz
suglasnost osnivača.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka o
davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek koji 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., 84/11., 12/12., 70/12., 82/13., 159/13. i 22/14. - Odluka i
Rješenje Ustavnog suda broj: U-I-2665/2009) 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., 16/09. i
2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici ____________________
2014. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o
izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek koju je donijelo
Upravno vijeće Doma zdravlja Osijek na sjednici održanoj 28. listopada 2014. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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