
Nacrt  

 

Na temelju članka 38. podstavka 4. Zakona o liječništvu („Narodne novine“ br. 121/03., 

117/08)., članaka 47., 74. i 78. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18.), 

članka 8. točke 10. i članka 19. točke 1. Statuta Hrvatske liječničke komore („Narodne novine“ 

br. 55/18.), Vijeće Hrvatske liječničke komore, na __. sjednici održanoj  ________ , donosi  

 

 

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU DAVANJA MIŠLJENJA O 

OPRAVDANOSTI OSNIVANJA, PRESELJENJA, PROŠIRENJA I/ILI PROMJENE 

DJELATNOSTI PRIVATNE PRAKSE I ZDRAVSTVENE USTANOVE  

 
 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se postupak i način davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja 

privatne prakse i zdravstvene ustanove (dalje u tekstu: pružatelji zdravstvenih usluga) u mreži 

javne zdravstvene službe, odnosno izvan mreže javne zdravstvene službe (dalje u tekstu: 

Mreža).  

 

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se i postupak i način davanja mišljenja o opravdanosti 

preseljenja, proširenja i/ili promjene djelatnosti, odnosno promjene sjedišta pružatelja 

zdravstvenih usluga u Mreži, odnosno izvan Mreže.  

 

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na 

muški i ženski rod. 

 

NADLEŽNA TIJELA  I POSTUPANJE PO ZAHTJEVU 

 

Članak 2. 

 

Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu, Povjerenstvo za bolničku djelatnost,  

Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost te Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu 

specijalističku izvanbolničku djelatnost kao nadležna stalna povjerenstva Izvršnog odbora 

Hrvatske liječničke komore (dalje u tekstu: HLK) daju mišljenje iz članka 1. ovog Pravilnika 

(dalje u tekstu: zahtjev).  

 

Članak 3. 

 

(1) Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu daje mišljenje o zahtjevu podnositelja koji 

se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti u 

Mreži. 

 



(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka svoje mišljenje donosi na temelju prethodno 

pribavljenog stava nadležnog županijskog povjerenstva HLK-a. 

 

Članak 4. 

 

(1) Povjerenstvo za bolničku djelatnost daje mišljenje o zahtjevu podnositelja koji se odnosi na 

pružanje zdravstvenih usluga na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti u 

Mreži.  

 

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka svoje mišljenje donosi na temelju prethodno 

pribavljenog stava nadležnog županijskog povjerenstva HLK-a. 

 

Članak 5. 

 

(1) Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost daje mišljenje o zahtjevu podnositelja koji se 

odnosi pružanje zdravstvenih usluga iz djelatnosti javnozdravstvenih ustanova/zdravstvenih 

zavoda u Mreži. 

 

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog člana svoje mišljenje donosi na temelju prethodno 

pribavljenog stava nadležnog županijskog povjerenstva HLK-a. 

  

Članak 6. 

 

(1) Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost daje 

mišljenje o zahtjevu podnositelja koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga izvan Mreže, 

odnosno o zahtjevu koji se odnosi na pružanje zdravstvenih usluga u ugovornoj 

specijalističkoj izvanbolničkoj djelatnosti u Mreži. 

 

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka, u slučaju namjere pružanja zdravstvenih usluga u 

Mreži, svoje mišljenje donosi na temelju prethodno pribavljenog stava nadležnog županijskog 

povjerenstva HLK-a. 
 

Članak 7. 

 

U slučajevima iz članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika županijsko povjerenstvo HLK-a dužno 

je izvijestiti nadležno stalno povjerenstvo Izvršnog odbora HLK-a o svom stavu u roku od 10 

dana od dana zaprimanja zahtjeva, a u protivnom smatrat će se da je stav županijskog 

povjerenstva pozitivan. 

 

Članak 8. 

(1) Zahtjev za davanje mišljenja podnosi se HLK-u u pisanom obliku te mora sadržavati 

sljedeće podatke:  

- ime, prezime i adresu podnositelja zahtjeva  

- broj odobrenja za samostalan rad (licence), ako je osnivač liječnik  

 



- mjesto i adresu na kojoj se namjerava obavljati privatna praksa 

- naziv zdravstvene djelatnosti koja bi se obavljala u privatnoj praksi u slučaju osnivanja ili 

preseljenja 

- kratak opis dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji bi se obavljali u privatnoj praksi 

- naznaku namjerava li se zdravstvena djelatnost obavljati u Mreži ili izvan Mreže. 

 

(2) Iznimno od odredaba stavka 1. ovog članka, zahtjev koji se odnosi na zdravstvenu 

ustanovu mora sadržavati sljedeće podatke: 

 

- ime i prezime, odnosno naziv i adresu podnositelja zahtjeva  

- naziv i sjedište zdravstvene ustanove 

- poslovnu adresu zdravstvene ustanove, ako je različita od sjedišta   

- naziv djelatnosti koja se namjerava obavljati u zdravstvenoj ustanovi u slučaju osnivanja ili 

preseljenja  

  - radi li se o osnivanju, proširenju ili promjeni djelatnosti, odnosno promjeni sjedišta 

- kratak opis dijagnostičkih i terapijskih zahvata koji bi se obavljali u zdravstvenoj ustanovi 

- prijedlog akta o osnivanju zdravstvene ustanove 

- naznaku namjerava li se zdravstvena djelatnost obavljati u Mreži ili izvan Mreže. 

 

Članak 9. 

U postupku donošenja svojih mišljenja nadležna stalna povjerenstva Izvršnog odbora HLK-a 

mogu, ako ocijene potrebnim, zatražiti od podnositelja dostavu dodatnih podataka ili 

dokumentacije, u odnosu na dokumentaciju navedenu u članku 8. ovog Pravilnika.  

 

Članak 10. 

 

U postupku donošenja mišljenja o opravdanosti zahtjeva koji se odnosi na pružanje 

zdravstvenih usluga u Mreži, sva povjerenstva koja sudjeluju u postupku davanja mišljenja, 

rukovode se sljedećim kriterijima:  

 

- gravitirajući broj stanovnika i zdravstveno osiguranih osoba  

- demografske karakteristike stanovnika (dob, spol) 

- karakteristike pojedinih područja (naseljenost, prometna povezanost, radi li se o demografski 

ugroženom području ili posebnim uvjetima rada zbog povećanog broja korisnika 

zdravstvenih usluga tijekom određenih razdoblja)  

- postojeći opseg zastupljenosti zdravstvene djelatnosti za koju je zahtjev podnesen na 

području na kojem se osniva privatna praksa/zdravstvena ustanova.  

 

 

 

 

 



Članak 11. 

Nadležna stalna povjerenstva Izvršnog odbora HLK-a dužna su o zahtjevu donijeti svoje 

mišljenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. 

 

TROŠKOVI POSTUPKA 

Članak 12.  

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je prilikom podnošenja zahtjeva platiti naknadu za troškove 

postupka.  

 

(2) Visinu iznosa naknade iz stavka 1. ovoga članka svojom odlukom utvrđuje Izvršni odbor 

HLK-a.  

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 13. 

 

(1) Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika nastavit će se i dovršiti prema 

odredbama Pravilnika o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja 

privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene 

djelatnosti od 20. veljače 2009. 

 

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu 

davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i 

trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti od 20. veljače 2009. 

 

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči HLK-a. 

 

 

KLASA: 

URBROJ:  

                                                                                                Predsjednik  

 

                                                                                                Vijeća 

                                                                                                 Hrvatske liječničke komore 

 

                                                                                              prof.dr.sc. Goran Hauser, dr.med. 


