
Temeljem 37. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08., 71/10., 

139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13. i 22/14. - Odluka 

Ustavnog suda, 154/14. i 70/16.) te članka 30. točke 13. i 24. 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 6. sjednici 28. studenoga 2017. godine 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju mišljenja na Nacrt Izmjena 

i dopune Mreže javne zdravstvene službe 
 

 

 

I. 

 

Skupština daje pozitivno mišljenje na Nacrt Izmjena i dopune Mreže javne zdravstvene službe 

koji je Ministarstvo zdravstva dostavilo na mišljenje, između ostalih, i Osječko-baranjskoj županiji uz 

dopis KLASA: 500-03/17-01/02; URBROJ: 534-02-1-1/6-17-11 od 17. listopada 2017. godine, a uz to 

predlaže povećanje broja timova za određene djelatnosti na određenim područjima i to kako slijedi: 

 

1. OPĆA/OBITELJSKA MEDICINA - povećanje broja timova za Osječko-baranjsku županiju 

sa 175 na 179, i to: 

- za područje Doma zdravlja Osijek da se poveća broj timova za 2 u Gradu Osijeku, 

odnosno da umjesto 66 timova Mrežom bude predviđeno 68 timova, 

- za područje Doma zdravlja Osijek da se poveća broj timova za 1 u Općini Antunovac, 

odnosno da umjesto 1 tima budu predviđena 2 tima (Nacrtom Izmjena i dopune Mreže to 

je već predviđeno) te 

- za područje Doma zdravlja Valpovo da se poveća broj timova za 1 u Gradu Valpovu, 

odnosno da umjesto 7 timova bude predviđeno 8 timova; 

 

2. DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - povećanje broja timova za Osječko-baranjsku 

županiju sa 159 na 160, i to: 

- za područje Doma zdravlja Valpovo da se poveća broj timova za 1 u Gradu Valpovu, 

odnosno da umjesto 6 timova bude predviđeno 7 timova. 

 

 

II. 

 

Dakle, uz predložene izmjene i dopunu, predlaže se povećanje broja timova opće/obiteljske 

medicine za područje Grada Osijeka za još 2 tima (i to kako bi se omogućilo obavljanje djelatnosti 

na području Gradske četvrti Novi grad i na području Mjesnog odbora Cvjetno) te za područje Grada 

Valpova za još 1 tim (i to za područje naselja Ladimirevci i drugih gravitirajućih naselja), te se 

predlaže povećanje broja timova denatalne zdravstvene zaštite za područje Grada Valpova za još 

1 tim (i to za područje naselja Ladimirevci i drugih gravitirajućih naselja), čime bi se postigla bolja 

dostupnost i kvaliteta primarne zdravstvene zaštite na tim područjima. 

 

 

III. 

 

Ovaj Zaključak dostavit će se Ministarstvu zdravstva. 

 

 



IV. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

KLASA: 510-01/17-01/14 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

Osijek, 28. studenoga 2017. 

 

 

 

 

 Predsjednik 
 

 Dragan Vulin, v.r. 


