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PREDMET: Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar 

Nova Gradiška 

- dostavlja se 

 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje zaprimio je Odluku Upravnog 

vijeća Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška o prijedlogu za proširenje djelatnosti 

Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Ur. broj:01-847/22-2 kojom se predlaže 

proširenje djelatnosti ljekarničkom djelatnošću, ista može biti organizirana u domovima 

zdravlja sukladno članku 30. stavku 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 

100/18, 125/19, 147/20). Odluku je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar 

Nova Gradiška na sjednici održanoj 4. srpnja 2022. i Odluku o prijedlogu za proširenje 

djelatnosti Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, Ur. broj:01-1032/22-7 koju je 

donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Dr. Andrija štampar Nova Gradiška na sjednici održanoj 

5. rujna 2022. kojom se predlaže proširenje djelatnost s djelatnošću  radiološke dijagnostike. 

 

Dom zdravlja sukladno Mreži javne zdravstvene službe obavlja djelatnost obiteljske medicine, 

dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, 

medicine rada i sporta, sanitetskog prijevoza, patronažne zdravstvene zaštite, palijativne skrbi 

i  specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite  ortodoncije. 

 

Rad ljekarničkih jedinica Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška organizirati će u 

vlastitom prostoru u Okučanima koji udovoljava Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima i 

ljekarnički depo u Dragaliću.  

 



Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška nastao je Odlukom o statusnoj promjeni 

Medicinskog centra „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ 1/94), a prava, obveze  i sredstva su  podijeljena Odlukom o podjeli sredstava, prava 

i obveza Medicinskog centra „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije“ 1/94). Prava su podijeljena po osnovi stjecanja tih prava realizacijom 

usluga pojedinog pravnog sljednika. Sukladno navedenom Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ 

preuzeo je uslugu ljekarničke djelatnosti u ljekarničkoj jedinici u Okučanima uz obvezu 

osiguranja normalnog obavljanja djelatnosti svakog pravnog sljednika Članak 2. i 3. Odluke o 

podjeli sredstava, prava i obveza Medicinskog centra „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška. 

Statutom Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška, URBROJ: 01-275/94 od 2. 

veljače na koji je Županijska skupština dala suglasnost („Službeni vjesnik Brodsko-posavske 

županije“ 1/94) Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ obavlja ljekarničku djelatnost i nastavlja 

kontinuitet obavljanja ljekarničke djelatnosti. 

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora i opreme  (ljekarna u Okučanima) dana je mogućnost 

organizacije ljekarničke djelatnosti Zdenki Gutić, mag.pharm. čime je osigurana dostupnost 

ljekarničke djelatnosti za područje općine Okučani. 

 

Nakon prestanka rada Zdenke Gutić, mag.pharm u privatnoj praksi “, radi ispunjavanja uvjeta 

za odlazak u mirovinu, Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar može preuzeti organizaciju 

ljekarničke djelatnosti i na taj način osigurati kontinuitet obavljanja ljekarničke djelatnosti na 

području općine Okučani u vlastitom prostoru s vlastitom opremom. 

Proširenje djelatnosti Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška  s ljekarničkom 

djelatnosti stvoriti će prvi preduvjet za upis navedene djelatnosti u sudski registar, izmjenu 

Statuta Doma zdravlja i početak rada ljekarne u sastavu Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar“ 

Nova Gradiška. 

 

Dom zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška tijekom 2022. nabavio je novu radiološku 

opremu za dijagnostiku, ortopan. Oprema će osigurati dostupnu zdravstvenu zaštitu na 

području djelatnosti radiološke dijagnostike za stanovnike Brodsko-posavske županije i 

osigurane osobe koje gravitiraju Novoj Gradiški. Da bi Dom zdravlja mogao raditi radiološke 

dijagnostičke pretrage i iste fakturirati prema HZZO-u mora imati u sudski registar upisanu 

djelatnost radiološke dijagnostike, sukladno navedenom Upravno vijeće  Doma zdravlja Dr. 

Andrija Štampar Nova Gradiška, donijelo je Odluku kojom predlaže proširenje djelatnost s 

djelatnošću  radiološke dijagnostike. 

 

Člankom 73. Zakona o zdravstvenoj zaštiti osnivač zdravstvene ustanove dužan je od 

Ministarstva zatražiti ocjenu sukladnosti akta o osnivanju sa zakonom kojim se uređuje 

osnivanje i ustrojstvo ustanova i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ista odredba se odnosi na 

situacije u kojima se proširuje ili mijenja djelatnost. Odredba navedena u točki 3. Prijedloga 

Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška podliježe 

navedenom postupanju. Sukladno navedenom prije objave Odluke i proširenju djelatnosti u 



„Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“ biti će zatražena ocjenu sukladnosti od 

Ministarstva zdravstva.  

Nakon pozitivne ocjene Ministarstva zdravstva i upisa radiološke i ljekarničke djelatnosti  u 

sudski registar stvoriti će s preduvjeti za početak rada navedenih djelatnosti u Domu zdravlja 

Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška. 

 

Organizacija ljekarničke djelatnosti, kao i djelatnost radiološke dijagnostike  Domu zdravlja 

„Dr. Andrija Štampar“  Nova Gradiška osigurati će prihode koji će biti razlogom pozitivnog 

poslovanja u periodu koji slijedi, sukladno tomu molimo Vas da razmotrite mogućnost davanja 

pozitivnog mišljenja na predloženu Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Dr. Andrija 

Štampar Nova Gradiška i istu uputite Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 

 

S poštovanjem, 

 

PRIVREMENI PROČELNIK 

 

Branko Sabo, mag.oec. 

 


