
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja
Upravno vijeće
Klasa: 510-03/14-03/11
Urbroj: 2125/72-03-15-7
Novalja, 29. prosinca 2015. godine
 
Na  temelju  članka  58.  stavka  1.  Zakona  o  zdravstvenoj  zaštiti  („Narodne
novine“ broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. – odluka
Ustavnog suda broj: U-I-4633/2010, 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. – odluka
Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2665/2009 i 154/14), članka  21.
stavka 1. i članka 75. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/14-03/11,
Urbroj: 2125/72-03-14-1, od 11. lipnja 2014. godine),  Upravno vijeće Doma
zdravlja Novalja na 53. sjednici održanoj  29. prosinca 2015. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA 

DOMA ZDRAVLJA NOVALJA

Članak 1.

U članku 20. stavku 1. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/14-03/11,
Urbroj: 2125/72-03-14-1, od 11. lipnja 2014. godine) riječ „osnivača“ mijenja
se i glasi: „tijela koje ga je imenovalo“.

U stavku 2. riječi „Osnivač i“ se brišu.

Članak 2.

U članku 45. stavku 3. riječ „koordinatora“ mijenja se i glasi: „predsjednika“.

Nakon stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:
„Predsjednik Povjerenstva za kvalitetu je pomoćnik ravnatelja za kvalitetu“. 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 3.

U članku 46. stavku 1. točki b, nakon podtočke 1. dodaju se podtočke 2, 3. i 4.
koje glase:
„2. Odjel hemodijalize
  3. Odjel interne medicine
  4. Odjel oftalmologije“

Članak 4.

U članku 51. stavku 1. točki 2. nakon alineje 1. dodaju se alineje 2, 3. i 4. koje
glase:



- hemodijalizu
- internu medicinu
- oftalmologiju

Članak 5.

Upravno vijeće i Ravnatelj dužni su najkasnije u roku od jedne godine uskladiti
sve opće akte Doma zdravlja s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta.

Članak 6.

Nakon  pribavljanja  suglasnosti  od  strane  Osnivača,  ove  Izmjene  i  dopune
Statuta  stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma
zdravlja.  

Predsjednik Upravnog vijeća:
Aleksij Škunca, prof.

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Doma zdravlja
Novalja objavljen je u „Županijskom glasniku Ličko-senjske županije“ br. 3 od
24. veljače 2016. godine i stupio je na snagu 3. ožujka 2016. godine. 
Sukladno članku 77.  Statuta  Doma zdravlja  Novalja,  ove  Izmjene  i  dopune
Statuta su objavljene na oglasnoj ploči Doma zdravlja Novalja 8. ožujka 2016.
godine te su stupile na snagu 16. ožujka 2016.  godine



O b r a z l o ž e n j e:

U članku 20. stavku 1. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/14-03/11,
Urbroj: 2125/72-03-14-1, od 11. lipnja 2014. godine) bilo je propisano da član
Upravnog vijeća može biti opozvan od strane osnivača u slučajevima: 

- ako se ne pridržava uputa i smjernica vlasnika,
- ako  sudjeluje  u  donošenju  nezakonitih  odluka  kojima  se  nanosi  šteta
Domu zdravlja,
- ako više puta neopravdano izostane sa sjednice Upravnog vijeća, 
- ako član iz Doma zdravlja počini težu povredu radne obveze, 

Obzirom da Osnivač ne imenuje sve članove upravnog vijeća, predlaže se da
član Upravnog vijeća može biti opozvan od strane tijela koje ga je imenovalo.

U stavku 2. je bilo propisano da prijedlog za opoziv članova Upravnog vijeća
može podnijeti Osnivač i Upravno vijeće. Kako Osnivač može smijeniti članove
koje je imenovao, predlaže se, da prijedlog za opoziv daje upravno vijeće.

U članku 45. stavku 3. Statuta mijenja se riječ „koordinatora“ s „predsjednika“
zbog usklađenja s člankom 11. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi („Narodne novine“ br.124./11). Iz istog se razloga dodaje i novi stavak 3.
koji  glasi:  “Predsjednik  Povjerenstva  za  kvalitetu  je  pomoćnik  ravnatelja  za
kvalitetu“.

U članku 46. stavku 1. točki b, nakon podtočke 1. dodaju se podtočke 2, 3. i 4.
koje  glase  „2.  Odjel  hemodijalize,    3.  Odjel  interne  medicine  i    4.  Odjel
oftalmologije“  zbog  usklađenja  s  Odlukom  o  proširenju  djelatnosti  Doma
zdravlja  Novalja  (Klasa: 510-03/15-03/08,  Urbroj:  2125/72-03-15-01 od 05.
ožujka 2015. godine) koju je donijelo Upravno vijeće Doma zdravlja Novalja na
svojoj  43.  sjednici  održanoj 05.  ožujka 2015.  godine te Odlukom o davanju
suglasnosti na Odluku o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Novalja (Klasa:
510-01/15-01/32, Urbroj: 2125/1-01-15-05 od 28. travnja 2015. godine) koju
je donijela Županijska skupština Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 28.
travnja 2015.
Iz istog su razloga napravljene izmjene u članku 51. stavku 1. točki 2.

Ravnatelj: 
Dražen Peranić, dipl.ing


