
                                                                                                 
 
                      REPUBLIKA HRVATSKA                                                                              

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                                              
                                        ŽUPAN 
                                                                                                 
 
KLASA:510-03-01/19-01/46 
URBROJ:2196/1-01-19-2 
Vinkovci, 12. prosinca 2019.                

 
 
 

Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 3/18) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije br. 3/18), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
 

 Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o broju ordinacija u sastavu Doma 
zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja i prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na daljnje postupanje. 
 
 Za izvjestitelja po ovom prijedlogu Odluke na sjednici Županijske skupštine određuje 
se pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo David Vlajčić, mag.iur. 
 
 
 
 
                                                                                                             ŽUPAN 
                                                                                                    Božo Galić,dipl.ing 
  
 
 
  



 
 

      
        
                REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  
                          Upravni odjel za zdravstvo  
  
  KLASA: 510-03/19-01/46 
  URBROJ: 2196/1-08-19-1 
 
  Vinkovci, 12. prosinca 2019. godine 
 

ŽUPAN 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                                                                                                            

        
                    
                                                                                 

 PREDMET: Prijedlog Odluke izmjeni Odluke o broju ordinacija u sastavu  
                                 Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja 
                                 ‒ dostavlja se 

 
Poštovani, 
 
dana 1. siječnja 2019. godine na snagu je stupio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne 

novine“, broj 100/18.) (u daljnjem tekstu: Zakon) kojim se ukida institut koncesija, te je uveden sustav 
ordinacija kao novi organizacijski oblik obavljanja privatne prakse na primarnoj razini zdravstvene 
zaštite. 

 
Na temelju odredbi članka 103. Zakona, dom zdravlja obvezan je uz odluku osnivača osigurati da 

u svakoj djelatnosti koju može obavljati na temelju Zakona ima do 25% ordinacija. Nadalje, istim 
člankom propisano je da dom zdravlja mora osigurati provođenje djelatnosti ako obavljanje istih 
sukladno Mreži javne zdravstvene službe nije drukčije organizirano. Slijedom navedenog na prijedlog 
Upravnog odjela za zdravstvo Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije donijela je Odluku o 
broju ordinacija u sastavu Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja 
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 8/19) (u daljnjem tekstu: Odluka). 

 
 Člankom 5. Odluke propisano je sljedeće: “Upravno vijeće može odlučivati o zahtjevu 

zdravstvenog radnika zaposlenika Doma zdravlja koji iskazuje interes za obavljanje privatne praske u 
ordinaciji pod uvjetom da isti kumulativno ispunjava sljedeće uvjete: - da je najmanje posljednju godinu 
dana zaposlen u toj djelatnosti u domu zdravlja; - da radi u punom radnom vremenu; - da je uredno 
ispunjavao obveze iz ugovora o radu s domom zdravlja; - da je stekao stupanj doktora specijalista i 
ispunio sve obveze prema zdravstvenoj ustanovi iz ugovora o specijalističkom usavršavanju.“ 

 
Tijekom provedbe Odluke došlo je do različitog tumačenja jednog od navedenih uvjeta iz članka 

5., a koji se odnosi na to da je zaposlenik doma zdravlja stekao stupanj doktora specijalista i ispunio sve 
obveze prema zdravstvenoj ustanovi iz ugovora o specijalizaciji.  

 
Propisujući navedeni uvjet Upravni odjel za zdravstvo se vodio činjenicom da Upravno vijeće ne 

može odlučivati o zahtjevu doktora zaposlenika doma zdravlja koji je trenutno na specijalizaciji i ima 
određene obveze prema domu zdravlja koji proizlaze iz ugovora o specijalizaciji, dok su zdravstvene 
ustanove navedeni uvjet tumačile na način da bilo koji liječnik zaposlenik doma zdravlja, ukoliko nema 
stupanj doktora specijaliste, ne može ići iz doma zdravlja i zasnovati privatnu praksu u ordinaciji.  
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Kako člancima 46. do 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koji se odnose na osnivanje privatne 

prakse u ordinaciji nije propisano kao uvjet za obavljanje privatne prakse da nositelji iste trebaju imati 
završenu specijalizaciju, imajući u vidu da se uvjet u Odluci ne bi tumačio kao prekoračenje zakonom 
propisanih uvjeta, te s obzirom na činjenicu da su navedenim člancima Zakona propisani uvjeti za 
osnivanje privatne prakse u ordinaciji, smatramo da nije potrebno da niti ostali uvjeti iz članka 5. Odluke 
ostanu u istoj. 

 
Slijedom navedenog, u privitku dostavljamo prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o broju 

ordinacija u Domu zdravlja Vinkovci, Domu zdravlja Vukovar i Domu zdravlja Županja kojom se članak 
5. Odluke briše, nakon čega dosadašnji članci 6., 7., 8. i 9. Odluke postaju članci 5., 6., 7. i 8. 

 
Molimo da navedeni prijedlog Odluke uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. 
 
S poštovanjem, 
 
                                                                                                            Pročelnik 
                                                                                                 David Vlajčić, mag. iur. 
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                   REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

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

  
KLASA: 510-03/19-01/  
URBROJ: 2196/1-03-19-3 
 
Vinkovci, ____________ 2019. godine 
 
 Na temelju članka 103. stavak 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, 
broj 100/18.), i članka 17. točka 24., u svezi s člankom 40. stavak 1. Statuta Vukovarsko-
srijemske Županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/18.) 
Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije, na _______ sjednici održanoj dana 
___________ 2019. godine, d o n o s i     
 
                                                    

O D L U K U 
 o izmjeni Odluke o broju ordinacija u sastavu  

Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar  
i Doma zdravlja Županja 

  
Članak 1. 

 
  U Odluci o broju ordinacija u sastavu Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja 
Vukovar i Doma zdravlja Županja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 
8/19.) članak 5 se briše. 
 
 Dosadašnji članci 6., 7., 8. i 9. Odluke o broju ordinacija u sastavu Doma zdravlja 
Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja postaju članci 5., 6., 7. i 8. 
 

 
Članak 2. 

   
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Dražen Milinković, dipl. ing. 
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