
Temeljem članka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine" broj 136/12.) i 
članka 30. točka 2. i 13. 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 29. sjednici 30. siječnja 2013. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o pokretanju postupka sanacije 
Opće županijske bolnice Našice 

 
 

I. 
 

 Skupština utvrđuje da su ukupne obveze Opće županijske bolnice Našice, čiji je osnivač 
Osječko-baranjska županija, na dan 31. prosinca 2012. godine 14.733.303,22 kuna, od čega su 
dospjele obveze 6.999.893,05 kuna. 
 
 Popis vjerovnika Opće županijske bolnice Našice na dan 31. prosinca 2012. godine prilog je 
ovoj Odluci. 
 
 

II. 
 

Skupština ocjenjuje da Osječko-baranjska županija nije u mogućnosti sanirati financijsko 
stanje Opće županijske bolnice Našice iz sljedećih razloga: 
- gubici u financijskom poslovanju Opće županijske bolnice Našice generirani su sustavom 

financiranja zdravstva na području Republike Hrvatske te će bez njegove promjene i nadalje 
nastajati; 

- Županija nije u mogućnosti utjecati na prihode i rashode ustanova koje gotovo isključivo 
određuju Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, posebice u 
odnosu na visinu plaća i drugih prava iz radnog odnosa, te cijenu usluge i visinu limita za koji 
se cijeni da je ispod razine stvarnih potreba Opće županijske bolnice Našice. Za ispunjavanje 
novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima osnovni limit potrebno je povećati za oko 
700.000,00 - 800.000,00 kuna mjesečno; 

- iz ukupne analize rada Opće županijske bolnice cijeni se da nisu moguće daljnje značajnije 
uštede u smislu postizanja financijske stabilnosti, a da se pri tome ne bi ugrozila do sada 
postignuta kvaliteta i efikasnost u pružanju zdravstvenih usluga; 

- fiskalni kapacitet Osječko-baranjske županije ne omogućava izdvajanje sredstava potrebnih za 
sanaciju trenutnog financijskog stanja, a osobito za podmirenje obveza ustanove za koje se 
sredstva ne osiguravaju u sustavu financiranja zdravstva Republike Hrvatske u idućem 
razdoblju, to tim više što se sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu koje su ustanove 
mogle koristiti dijelom i za pokriće dospjelih nepodmirenih obveza u prethodnom razdoblju 
temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske, a koja se od 1. travnja 2012. godine, više ne 
mogu koristiti. 

 
III. 

 
Provedena analiza poslovanja Opće županijske bolnice Našice kazuje da su, imajući u vidu 

broj zaposlenih i odnos zdravstvenih i nezdravstvenih radnika, broj radnika na specijalističkom 
usavršavanju, liste čekanja, broj učinjenih usluga i prekoračenje utvrđenog limita, ulaganje vlastitih 
sredstava i sredstava Osječko-baranjske županije u opremu i prostor kao preduvjeta poboljšanja 
kvalitete rada, uprava Opće županijske bolnice Našice i Osječko-baranjska županija, kao osnivač 
ustanove, postupali brigom dobrog gospodara i da ne snose odgovornost za financijsku situaciju u 
kojoj se Opća županijska bolnica Našice nalazi. 



Polazeći od analize financijskog stanja Opće županijske bolnice Našice, koja je podlogom 
donošenja ove Odluke, Skupština konstatira da je financijsko stanje Opće županijske bolnice Našice 
poglavito rezultat cijene usluge i visine limita koji su ispod razine stvarnih potreba Opće županijske 
bolnice Našice. Za ispunjavanje novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima osnovni limit 
nedostatan je za oko 700.000,00 - 800.000,00 kuna mjesečno. Iz ovoga slijedi zaključak da bez 
promjene elemenata sustava koji generiraju gubitak nije moguća sanacija financijskog poslovanja 
ustanove, a da se istodobno značajno ne naruši dosegnuti obujam i kvaliteta zdravstvene usluge na 
štetu pacijenata. 
 

Slijedom toga, Skupština poziva Ministarstvo zdravlja i Vladu Republike Hrvatske da, 
polazeći od navedenih činjenica i ocjena, iznađu sredstva za sanaciju financijskog stanja Opće 
županijske bolnice Našice te za povećanje osnovnog limita koji bi bio dostatan za ispunjavanje 
novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima, što otklanja potrebu primjene postupka sanacije po 
odredbama Zakona o sanaciji javnih ustanova, za koji se cijeni da bez promjene istaknutih elemenata 
generiranja gubitka ne može uspjeti. 

 
 

IV. 
 

U slučaju da Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Hrvatske ne prihvate model sanacije 
predložen u točki III. ove Odluke, Skupština upućuje zahtjev Vladi Republike Hrvatske da donese 
odluku o sanaciji Opće županijske bolnice Našice pod uvjetima i na način utvrđen Zakonom o sanaciji 
javnih ustanova. 
 

V. 
 
 Ukoliko Vlada Republike Hrvatske donese odluku o sanaciji, Osječko-baranjska županija 
odriče se osnivačkih prava nad Općom županijskom bolnicom Našice tijekom provedbe sanacije i 
dvije godine nakon stupanja na snagu odluke o završetku sanacije. 

 
 

VI. 
 

 Ova Odluka dostavlja se Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva zdravlja Republike 
Hrvatske i bit će objavljena u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 510-01/13-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-8 
 
Osijek, 30. siječnja 2013. 
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 mr.sc. Zlatko Maksimović, v.r. 
 


