
 
 
 

         
 

         REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  
                        Upravni odjel za zdravstvo  
 
  
  KLASA: 510-03/13-01/47 
  URBROJ: 2196/1-08-13-1 
  Vinkovci 25. rujna 2013. 
 

 
 

- ŽUPAN 
- ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

                                                                                                                                                                                                               
    

  
Predmet: Odluka o izmjenama i dopunama Statuta  
                  Doma zdravlja Županja – suglasnost, traži se 

 
 
 
U prilogu dopisa dostavljamo  Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Županja, 

koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Županja na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2013. 
godine. 

Izmjene i dopune Statuta donesene su sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ RH br. 82/13), te je izvršeno usklađivanje slijedećih odredbi: 

- naziv djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, 
- uvjeti i broj članova Upravnog vijeća, 
- uvjeti i nazivi stručne spreme za ravnatelje i zamjenike ravnatelja zdravstvene ustanove. 

 
Sukladno članku 54. Zakona o ustanovama («Narodne novine» RH br.76/93, 29/97, 47/99 i 

35/08) u prilogu dopisa dostavljamo predmetnu Odluku radi davanja suglasnosti na istu. 
  
 

S poštovanjem. 
 

 
 
 
 
                                                                                                  PROČELNICA 
                                                                                           Blanka Pripužić, dipl.iur. 

           



 
 
 

         
                 REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                                  
                                        ŽUPAN 
                                                          - p r i j e d l o g- 

     
KLASA: 510-03/13-01/ 

  URBROJ: 2196/1-01-13- 
  Vinkovci, ____________ 2013.                                                  

 
 
 
 
Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 

Županije br. 4/13) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije br. 4/13), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 

 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
I 
 

Prihvaća se Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Županja  koju je 
donijelo Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2013. godine i prosljeđuje se 
Županijskoj skupštini radi davanja suglasnosti na isto. 

 
 

 
 

       
 
 
 

                         ŽUPAN 
                           Božo Galić, dipl.ing. 

  

                      



                                         
               REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                  p r i j e d l o g            
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
KLASA:510-03/13-01/ 
URBROJ:2196/1-03-13- 
Vinkovci, ____________ 2013. 
 
 
 Temeljem članka 54. Zakona o ustanovama («Narodne novine» RH 
br.76/93,29/97,47/99 i 35/08), članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» 
RH br.150/08,71/10,139/10 i 22/11,84/11,12/12,70/12 i 82/13), članka 17. i 40. Statuta 
Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» Županije br. 4/13), te članka 64. 
Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Županije br. 4/13), 
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na _______ sjednici održanoj _______________ 
2013. godine, d o n o s i 
 
 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Doma zdravlja Županja 

 
 

I 
 

 Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja 
Županja koju je donijelo Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 27. kolovoza 2013. 
godine. 
 

II 
 
 Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                                                                                                 Antun Žagar, graf.ing. 
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DOM ZDRAVLJA ŽUPANJA 
ŽUPANJA, Dr. Franje Račkog 32 
www.dom-zdravlja-zupanja.hr 
e-mail: dzz-ravnatelj@vk.t-com.hr, dom-zdravlja-zupanja@vk.t-com.hr 
Tel./fax: 032/831-194 
MB: 3307930  OIB: 59035887147      
 
 
Klasa: 012-03/13-01/1 
Ur.broj: 381-12-13-01-1 
Županja,  03. rujna 2013. godine 
 

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („N.N. br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.“) i 
članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N.“ br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 154/11., 
12/12., 70/12. i 82/13.) Upravno vijeće Doma zdravlja Županja, Dr. Franje Račkog 32, 
Županja jednoglasno na svojoj 1. konstituirajućojsjednici održanoj 27. kolovoza 2013. godine 
uz suglasnost osnivača donosi: 

 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Županja 

 
 

Članak 1. 
 

 U Statutu Doma zdravlja Županja, Dr. Franje Račkog 32, Županja u članku 16. 
pod rednim brojem 2. „Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece “ zamjenjuje 
se riječima „Zdravstvena zaštita predškolske djece“. 
 
 

Članak 2. 
 

 U članku 19. stavka 2.“ Upravno vijeće ima sedam (7) članova i čine ga:  
- predstavnici osnivača (predsjednik i 3 člana) 
- predstavnici Doma (3 člana i to jedan član kojega imenuje Radničko vijeće , 

jedan član kojega imenuje Stručno vijeće i jedan član – koncesionar sa 
sklopljenim ugovorom o provođenju zdravstvene zaštite i Doma izabran 
većinom glasova koncesionara Doma)“ zamjenjuje se  
„Upravno vijeće ima pet (5) članova i čine ga predstavnici : 

- osnivača (predsjednik i 2 člana ) 
- radnika ustanove (2 člana)“ 
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Članak 3. 
 

 U članku 26. stavci 2.i 3.mijenjaju se i glase: 
 Ravnatelj Doma mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina 
radnog iskustva u struci.  
 Ako ravnatelj Doma nema završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog usmjerenja, 
njegov zamjenik mora biti osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim 
sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim 
studijem zdravstvenog usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva. 
 
 

Članak 4. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom davanja suglasnosti Osnivača. 

 
 
 
 
 

       PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 
       Damir Parmać, dipl. iur. 

 
 


