


 PRIJEDLOG  
 

Na temelju članka 268. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, 
broj 100/18) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) Županijska skupština Sisačko-
moslavačke županije na ____. sjednici održanoj _______ 2019. godine, donijela je 
  
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti  

na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak  
o davanju u zakup poslovnog prostora   

 
 

I. 
 

  Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u 
zakup poslovnog prostora zaposleniku Doma zdravlja Sisak:  
 

- dr.med. Vlatki Kupinić Rožić 
 
koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Sisak donijelo na svojoj 10. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2019. godine. 
 

II. 
 
 Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se na adresi Kralja Tomislava 1, Sisak, 
ukupne površine 32,86 m2.  
  

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku 
Sisačko-moslavačke županije».  

 
KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 
 
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
 

PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 

  Ivanka Roksandić, prof. 
  



 2 

OBRAZLOŽENJE 
Odluke o davanju suglasnosti  

na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak 
 o davanju u zakup poslovnog prostora    

 
I. Pravni temelj  

 
Pravni temelj za donošenje predložene odluke je članak 268. stavak 7. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 100/18) i članak  28. 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  
 

U članku 268. Zakona o zdravstvenoj zaštiti stoji da zdravstveni radnici koji su u 
radnom odnosu u domu zdravlja najmanje posljednju godinu dana i koji ispunjavaju uvjete za 
obavljanje privatne prakse u ordinaciji, mogu podnijeti zahtjev Ministarstvu zdravstva za 
izdavanje rješenja o tome, sukladno članku 50. istog Zakona.  

  
Zdravstveni radnici djelatnost u privatnoj praksi u ordinaciji obavljaju u poslovnom 

prostoru koji im je dan u zakup na temelju odluke Upravnog vijeća doma zdravlja o zakupu 
tog poslovnog prostora, a u kojem su do tada obavljali zdravstvenu djelatnost u radnom 
odnosu. 

 
Na odluku Upravnog vijeća o zakupu poslovnog prostora suglasnost daje 

predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba. 
 
Upravno vijeće Doma zdravlja Sisak je na temelju gore navedene odredbe, te na 

temelju odluka Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije: Odluke o broju ordinacija 
primarne zdravstvene razine u kojima će se obavljati djelatnosti u organizacijskom obliku – 
ordinacije u okviru domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije, broj: 16/19) i Odluke o kriterijima za davanje u zakup 
poslovnih prostora zdravstvenim radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj: 21/19), donijelo Odluku o zakupu 
poslovnog prostora na svojoj 10. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2019. godine 
 
 
Prilog ovom obrazloženju su: 

1. Odluka Upravnog vijeća sa obrazloženjem od 10.12.2019.   
 

 
 

 
 
 

  








