
  
 
 
Na temelju članaka 48., 120. i 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine» br. 
150/08) i članka 19. Statuta Hrvatske liječničke komore, Vijeće Hrvatske liječničke komore, 
na 7. sjednici održanoj dana 20. veljače 2009. godine, donosi 
 

 
Pravilnik o postupku i načinu davanja mišljenja o opravdanosti 

osnivanja privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkog društva 
za obavljanje zdravstvene djelatnosti 

 
  

Opće odredbe 
 

Članak 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).  
 
Ovim Pravilnikom uređuje se i postupak i način davanja mišljenja o proširenju ili promjeni 
djelatnosti, odnosno promjeni sjedišta pružatelja zdravstvenih usluga u Mreži, odnosno izvan 
Mreže. 
 
Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način odnose se i na postupak i način davanja 
mišljenja o opravdanosti osnivanja trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti 
odnosno na postupak i način davanja mišljenja o proširenju ili promjeni djelatnosti, odnosno 
promjeni sjedišta trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti. 

 
Nadležna tijela 

 
Članak 2. 

 
Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost, 
Povjerenstvo za bolničku djelatnost te Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost odlučuju o 
zahtjevima za davanje mišljenja iz članka 1. ovog Pravilnika (dalje u tekstu: zahtjev).  
 

Članak 3. 
 
Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku djelatnost  odlučuje 
o zahtjevu stranke koji se odnosi na  pružanje  zdravstvenih usluga u Mreži i izvan Mreže. 
Prije odlučivanja o zahtjevu koji se odnosi na pružatelja zdravstvenih usluga na primarnoj 
razini u Mreži, Povjerenstvo za privatnu praksu i ugovornu specijalističku izvanbolničku 
djelatnost će zatražiti prethodno mišljenje o zahtjevu od Povjerenstva za primarnu 
zdravstvenu zaštitu Komore. 
Povjerenstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu Komore donosi svoje prethodno mišljenje na 
temelju pribavljenog stava nadležnog županijskog povjerenstva Komore. 



Županijsko povjerenstvo dužno je izvijestiti o svom stavu Povjerenstvo za primarnu 
zdravstvenu zaštitu u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, u protivnom smatrat će se 
da je stav pozitivan. 
 
 

Članak 4. 
 
Povjerenstvo za bolničku djelatnost Komore odlučuje o zahtjevu koji se odnosi na pružatelja 
zdravstvenih usluga na sekundarnoj i tercijarnoj razini u Mreži. 
Povjerenstvo za bolničku djelatnost  donosi svoje mišljenje na temelju pribavljenog stava 
nadležnog županijskog povjerenstva Komore. 
Županijsko povjerenstvo dužno je izvijestiti o svom stavu Povjerenstvo za bolničku djelatnost 
u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, u protivnom smatrat će se da je stav 
pozitivan. 
 

Članak 5. 
 
Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost odlučuje o zahtjevu podnositelja koji se odnosi 
na djelatnost zdravstvenih zavoda. 
Povjerenstvo za javnozdravstvenu djelatnost donosi svoje mišljenje na temelju pribavljenog 
stava nadležnog županijskog povjerenstva Komore.  
Županijsko povjerenstvo dužno je izvijestiti o svom stavu Povjerenstvo za javnozdravstvenu 
djelatnost u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, u protivnom smatrat će se da je 
stav pozitivan. 
 

 
Postupak 

 
Članak 6. 

 
Pružatelj zdravstvenih usluga zahtjev podnosi u pisanom obliku s naznakom da li obavlja ili 
će obavljati djelatnost u Mreži odnosno izvan Mreže. 
Zahtjev mora sadržavati sljedeće elemente:  
 
- ime i prezime osnivača; 
- broj odobrenja za samostalan rad (licenca), ako je osnivač liječnik 
- uredno reguliran članski status, ako je osnivač liječnik;  
- adresu osnivača; 
- naziv, odnosno tvrtku pružatelja zdravstvenih usluga; 
- mjesto i adresu pružatelja zdravstvenih usluga; 
- djelatnosti pružatelja zdravstvenih usluga;  
- opis dijagnostičkih i terapijskih zahvata koje će obavljati pružatelj zdravstvenih usluga te 
- prijedlog akta o osnivanju pružatelja zdravstvenih usluga. 
 

Članak 7. 
 
U postupku donošenja mišljenja iz članka 1. ovog Pravilnika, nadležna povjerenstva mogu, 
ako ocijene potrebnim, zatražiti od osnivača da dostavi dodatnu dokumentaciju vezanu uz 
postupak osnivanja pružatelja zdravstvenih usluga, pored dokumentacije navedene u 
prethodnom članku ovog Pravilnika.  
 
 



Članak 8. 
 
Povjerenstva iz članka 2. ovoga Pravilnika dužna su donijeti mišljenje najkasnije u roku od 60 
dana od primitka urednog zahtjeva u smislu odredbe članka 5. i članka 6. ovog Pravilnika. 
  
 

Troškovi postupka 
 

Članak 9. 
 
Podnositelj zahtjeva iz članka 1. ovog Pravilnika dužan je za troškove postupka platiti 
propisani iznos. 
 
Visinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom utvrđuje Izvršni odbor Hrvatske 
liječničke komore.  
 
  
 
Način davanja mišljenja o opravdanosti osnivanja, proširenju ili promjeni djelatnosti te 
promjeni sjedišta  
 

Članak 10. 
 
U postupku  donošenja mišljenja o opravdanosti zahtjeva koji se odnosi na pružatelja 
zdravstvenih usluga unutar i izvan Mreže, 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, demografski ugrožena   
  područja te posebni uvjeti rada zbog povećanog broja stanovnika tijekom turističke sezone)   
  te utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva; 
- postojeći opseg zastupljenosti djelatnosti za koju je zahtjev podnesen na području na kojem   
  se traži otvaranje privatne prakse. 
 
Osim kriterija navedenih u stavku 1. ovog članka, povjerenstva koja sudjeluju u postupku 
davanja mišljenja mogu, ovisno o okolnostima svakog pojedinog zahtjeva, uzeti u obzir i 
druge kriterije, sukladno mjerilima koja su propisana Planom zdravstvene zaštite Republike 
Hrvatske. 
  

Završne odredbe 
 

Članak 11. 
 
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po postupku za donošenje Pravilnika. 
 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatske 
liječničke komore.   
 
 
 
 



 
Članak 12. 

 
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 liječničke djelatnosti od 03. prosinca 2004. godine. 
 
 
 

 Predsjednica Vijeća Hrvatske liječničke komore 
 

 doc.dr.sc.Ljiljana Perić, dr.med. v.r. 
 

 
 
 
Ovaj Pravilnik objavljen je dana 23. veljače 2009. godine na oglasnoj ploči Hrvatske 
liječničke komore i stupa na snagu dana 3. ožujka 2009. godine. 
 
 
 

 Predsjednica Vijeća Hrvatske liječničke komore 
 

 doc.dr.sc.Ljiljana Perić, dr.med. v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


