
                                  
                                                                  

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 
 

 

Naziv akta ili dokumenta 

 

Nacrt Prijedloga Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak 

i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni 

naziva Doma zdravlja Kutina u Dom zdravlja Sisačko-

moslavačke županije 
 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta/provedbu savjetovanja 
 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske 

branitelje 

 

Razlozi za donošenje akta ili 

dokumenta i ciljevi koji se njime žele 

postići 

 

 

Pravni temelj za donošenje prijedloga Odluke o pripajanju 

Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu 

zdravlja Kutina i promjeni naziva Doma zdravlja Kutina u 

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije sadržan je u 

odredbi članka 69. stavak 1., 3. i 4. Zakona o ustanovama 

(„Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 

127/19) kojim je propisano da se ustanova može pripojiti 

drugoj ustanovi ili se dvije ili više ustanova mogu spojiti u 

jednu ustanovu ili se jedna ustanova može podijeliti na 

dvije ili više ustanova. Nadalje, stavcima 3. i 4. istog 

članka odreĎeno je da odluku o statusnim promjenama 

donosi osnivač ustanove, a na navedene statusne promjene 

primjenjuju se na odgovarajući način i propisi o statusnim 

promjenama javnog trgovačkog društva; odredbi članka 

28. stavak 1. točka 2. Statuta Sisačko-moslavačke županije 

(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 

11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 

9/21) kojim je propisano da Županijska skupština donosi 

odluke i druge opće akte kojima ureĎuje pitanja iz 

samoupravnog djelokruga Županije; odredbi članaka 11. 

stavak 1. alineja 2. i 102. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19 i 147/20) 

kojima je propisano da jedinica područne (regionalne) 

samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve 

na području zdravstvene zaštite, tako da izmeĎu ostalog, 

organizira rad ustanova čiji je osnivač, te da jedinica 

područne (regionalne) samouprave osniva najmanje jedan 

dom zdravlja. 
 

 

Objava dokumenata za  

savjetovanje /poveznica 

 

Nacrt Prijedloga Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak 

i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni 

naziva Doma zdravlja Kutina u Dom zdravlja Sisačko-

moslavačke županije objavljen je na internetskoj stranici 

Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.  

Razdoblje provedbe savjetovanja 

 

Javno savjetovanje je bilo otvoreno od 6. listopada 2021. 

godine do 12. listopada 2021. godine. 

 

Predstavnici zainteresirane javnosti 

koji su dostavili svoje primjedbe 

 

Tijekom internetske javne rasprave bila je jedna primjedba 

na Nacrt Prijedloga Odluke o pripajanju Doma zdravlja 

Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i 

promjeni naziva Doma zdravlja Kutina u Dom zdravlja 

Sisačko-moslavačke županije i to:  

http://www.smz.hr/
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1. Klub vijećnika SDP-a i Laburista u Gradskom 

vijeću Grada Kutine 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDABA: 
 

Prihvaćene primjedbe 
 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i  

obrazloženje razloga za neprihvaćanje 
 

  Primjedba se odnosi na sljedeće: 

 

„Već su bili neuspješni pokušaji spajanja gradskih DZ u 

županijski i brojke su pokazale kako nije došlo do 

nikakve uštede, već se ukupni dug povećao sa 6 na 8 

mil. kuna, a zdravstvene usluge u Kutini postale su 

znatno oskudnije i za graĎane slabije dostupne.  

U Obrazloženju je navedeno 11 razloga za pripajanje a 

niti jedan nije potkrijepljen tezom – razraĎenom 

strategijom koja vodi do sigurne racionalizacije. Bez 

konkretnih izračuna, svaki potez.“ 

 

Sisačko-moslavačka županija provela je analizu u 

suradnji s ostalim dionicima u zdravstvu, te će ista biti 

priložena uz prijedlog Odluke koja će ići na usvajanje od 

strane Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 

županije, a čiji materijali se javno objavljuju na web 

stranici Sisačko-moslavačke županije. 
 

Troškovi provedenog savjetovanja  Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala   

dodatne financijske troškove. 

 


