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sažetak primjedbi i prijedloga 
 

Naziv tijela/ime 

i prezime 

osobe koje/a je 

dostavilo/a 

primjedbu/ 

prijedlog 

Načelne primjedbe i prijedlozi te 

članci na koje su izjavljene 

primjedbe (članci na koje nije bilo 

primjedbi nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO / NIJE 

PRIHVAĆENO uz obrazloženje  

Tomislav Furlan 

dr.med.  

specijalist 

medicine rada i 

sporta 

predsjednik 

Hrvatsko društvo 

za medicinu 

rada Hrvatskog 

liječničkog zbora 

Šubićeva 9, 

10000 Zagreb, 

Hrvatska 

Ovim putem šaljemo komentar na 

prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni 

Odluke za sklapanje ugovora  i dopuni 

Odluke o osnovama za sklapanje   

ugovora o provođenju specifične 

zdravstvene zaštite. U tekstu 

predmetne Odluke predlaže se 

sklapanje ugovora Zavoda s domom 

zdravlja u slučaju prestanka rada 

zdravstvenih radnika u jedinici zakupa 

doma zdravlja uključenih u  mrežu 

ugovornih subjekata medicine rada, 

bez provođenja prethodnog natječaja 

za sklapanje ugovora o provođenju 

specifične zdravstvene zaštite. 

Prijedlog Odluke sastavljen  je ne 

vodeći računa o obvezi prethodnog 

utvrđivanja odredbe iz  članka 103. 

stavak 3. Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti (NN 100/18, 125/19) po kojoj 

dom zdravlja može imati do 25% 

ordinacija na primarnoj razini 

zdravstvene djelatnosti.  Istim 

prijedlogom Odluke  ne predviđa se 

objava prethodnog natječaja za 

sklapanje ugovora o provođenju 

specifične zdravstvene zaštite, već se 

predlaže neposredno ugovoranje s 

domom zdravlja. Takav prijedlog 

Odluke ne osigurava jednaki pravni 

položaj svim poduzetnicima  

zajamčen člankom 49. Ustava 

Republike Hrvatske. Zbog navedenih 

razloga predlažemo da se prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopuni Odluke 

o osnovama za sklapanje   ugovora o 

Osnovom dostavljene primjedbe na 
odredbu članka 1. Prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopuni Odluke o osnovama 
za sklapanje ugovora o provođenju 
specifične zdravstvene zaštite, koja 
odredba prema stavu iz navedene 
predstavke ne osigurava jednak pravni 
položaj svih poduzetnika, zajamčen 
člankom 49. Ustava Republike Hrvatske, 
daje se sljedeće obrazloženje: 
 
Članak 49. stavak 2. Ustava Republike 
Hrvatske uređuje pravni položaj 
poduzetnika na tržištu. S druge strane, 
odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
uređena su načela i mjere zdravstvene 
zaštite, nositelji društvene skrbi za 
zdravlje stanovništva, sadržaj i 
organizacijski oblici obavljanja 
zdravstvene djelatnosti te nadzor nad 
obavljanjem zdravstvene djelatnosti 
(članak 1. stavak 1. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti). 
U skladu s člankom 13. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti, zdravstvena zaštita 
stanovništva Republike Hrvatske provodi 
se na načelima sveobuhvatnosti, 
kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog 
pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 
cjelovitog pristupa specijalističko-
konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj 
zaštiti te na načelima supsidijarnosti i 
funkcionalne integracije.   
Člankom 129.a Ustava Republike 
Hrvatske propisano je kako jedinice 
lokalne i regionalne samouprave 
obavljaju poslove iz lokalnog i 
regionalnog djelokruga kojima se 
neposredno ostvaruju potrebe građana, 



provođenju specifične zdravstvene 

zaštite uskladi s Zakonom o 

zdravstvenoj zaštiti i Ustavom 

Republike Hrvatske.  

 

a osobito poslove koji se, između ostalih, 
odnose na zdravstvo i primarnu 
zdravstvenu zaštitu.    
Temeljem članka 70. stavka 4. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti, dom zdravlja osniva 
jedinica regionalne samouprave odnosno 
Grad Zagreb. U skladu s odredbama 
članaka 102. i 103. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti  dom zdravlja je 
ustanova za pružanje zdravstvene 
zaštite stanovništvu određenog područja 
te je nositelj zdravstvene zaštite na 
primarnoj razni. U skladu s navedenim 
odredbama dom zdravlja obvezan je 
osigurati propisani broj ordinacija u 
svakoj zdravstvenoj djelatnosti na 
primarnoj razini, kako bi se omogućio 
minimum sveobuhvatnih mjera 
zdravstvene zaštite u zajednici. 
Odredba članka 1. Prijedloga Odluke o 
izmjenama i dopuni Odluke o osnovama 
za sklapanje ugovora o provođenju 
specifične zdravstvene zaštite u skladu je 
s navedenim odredbama Ustava 
Republike Hrvatske i Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti, a istom je postignuto 
usklađenje s odredbom članka 262. 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti koja 
odredba uređuje slučajeve prestanka 
rada zdravstvenih radnika u jedinici 
zakupa doma zdravlja. 
 
 

 


