PRIJEDLOG
Na temelju članka 30. i 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj
100/18), članka 29. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i
35/08) i članka 28. stavak 1. točka 11. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), a na prijedlog
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na ____. sjednici održanoj ____________ 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o proširenju djelatnosti
Doma zdravlja Kutina

I.
Proširuje se djelatnost Doma zdravlja Kutina, tako da će, uz postojeće djelatnosti
utvrđene aktom o osnivanju i Statutom, Dom zdravlja Kutina obavljati i djelatnost –
ljekarništva.
II.
Ovlašćuje se ravnateljica Doma zdravlja Kutina za poduzimanje svih radnji potrebnih
radi provedbe točke I. ove Odluke.
III.
Ova Odluka, po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva, stupa na snagu prvog
dana od dana objave u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».
KLASA:
URBROJ:
Sisak,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivanka Roksandić, prof.
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OBRAZLOŽENJE
Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina
I. Pravni temelj
Pravni temelj za donošenje predložene Odluke su članci 30. i 84. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 100/18), članak 29. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članak 28. stavak 1. točka 11. Statuta
Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09,
5/10, 2/11, 3/13 i 5/18).
II. Svrha zbog koje se Odluka donosi
Upravno vijeće Doma zdravlja Kutina, na svojoj 64. sjednici koja je održana 07.
svibnja 2019. godine donijelo je Odluku o prijedlogu proširenja djelatnosti Doma zdravlja
Kutina, kojom osnivaču, Sisačko-moslavačkoj županiji, predlaže proširenje djelatnosti Doma
zdravlja Kutina sa djelatnošću – ljekarništva.
U članku 30. novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti stoji da se, između ostalog, zdravstvena
zaštita na primarnoj razini pruža i kroz djelatnost ljekarništva.
U članku 84. istog Zakona utvrđeno je da Upravno vijeće zdravstvene ustanove, između
ostalo, predlaže osnivaču promjenu ili proširenje djelatnosti.
Člankom 29. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
propisano je da odluku o promjeni djelatnosti ustanove donosi upravno vijeće ustanove uz
prethodnu suglasnost osnivača.
U članku 28. stavak 1. točka 11. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13) stoji da Županijska skupština,
između ostalog odlučuje o statusnim promjenama i preoblikovanjima ustanova.
Temeljem gore navedenih odredbi, Upravno vijeće Doma zdravlja Kutina je na svojoj 64.
sjednici, koja je održana 07. svibnja 2019. godine donijelo Odluku kojom predlaže osnivaču,
Sisačko-moslavačkoj županiji, proširenje djelatnosti Doma zdravlja Kutina s djelatnošću
ljekarništva, te uz istu dostavilo i obrazloženje.
Prijedlogom Odluke, za poduzimanje svih radnji potrebnih radi proširenja djelatnosti,
ovlašćuje se ravnateljica Doma zdravlja Kutina.
Molimo da predloženi akt uvrstite na dnevni red sljedeće sjednice Županijske
skupštine.
Prilozi:
1.) Dopis/zahtjev Doma zdravlja Kutina, Broj: 2176-122-02-451/19 od 05. lipnja 2019.
2.) Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina, Broj: 2176-122-01-476-19 od 07.
svibnja 2019.
PRIVREMENA PROČELNICA
Nataša Acs, struč.spec.oec.

