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PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA 
MDNIHTIJELA 

Na temelju clanka 33. stavka 1. podslavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u 
prilogu upucujem Prijedlog zakljuck« 0 ucincima Zakona 0 sanaciji javnili 
ustanova, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio K1ub zastupnika Hrvatskih 
Iaburista - Strankc rada, aktom od 15. listopada 2014. godine. 
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Predmet: Prijedlog Zaključka o učincima Zakona o sanaciji javnih ustanova (NN 136/12) 

 

 
Temeljem članka 165. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81/13) Klub zastupnika Hrvatskih 

laburista – Stranke rada predlaže Hrvatskom saboru da donese sljedeći: 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 
Hrvatski sabor zadužuje Vladu Republike Hrvatske da najkasnije u roku od 60 dana 

Hrvatskome Saboru podnese izvješće o financijskim, organizacijskim i kadrovskim učincima 

provedbe Zakona o sanaciji javnih ustanova (NN 136/12), kao i o učincima na dostupnost i 

kvalitetu zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj. 

 

 

Obrazloženje:  
 

Zakon o sanaciji javnih ustanova (NN 136/12) stupio je na snagu 01. siječnja 2013. 

godine. Predlagatelj ovog Zakona bila je Vlada Republike Hrvatske, a u obrazloženju 

prijedloga navode se podaci da na dan 31. srpnja 2012. godine obveze kliničkih bolnica, 

kliničkih bolničkih centara i klinika iznosile su 2,9 milijardi kuna. Obveze općih bolnica na 

dan 31. srpnja 2012. iznosile su 1,7 milijardi kuna, a specijalnih bolnica 285,2 milijuna kuna. 

Ukupne obveze bolničkih zdravstvenih ustanova na dan 31. srpnja 2012. godine bile su 4,9 

milijardi kuna.  

 

U rebalansu državnog proračuna za 2014. godinu, kojim su obuhvaćeni i rashodi za 

sanaciju zdravstvenih ustanova, predviđeno je 1,8 milijardi kuna za sanaciju zdravstva iz 

ranijih godina, te 1,4 milijarde za sanaciju zdravstva iz 2013. godine. Ukupan iznos sredstava 

za sanaciju zdravstva iznosio je 3,2 milijarde kuna. 

 

Vlada Republike Hrvatske u obrazloženju Zakona naglašava da je krajnji cilj primjene 

Zakona povećati kvalitetu i efikasnost u pružanju javnih usluga koje su u djelokrugu javnih 

ustanova. 

 



Obzirom na navedeno, a imajući u vidu važnost koju kvalitetno funkcioniranje javnih 

zdravstvenih ustanova ima za građane Republike Hrvatske, predlažemo da Vlada Republike 

Hrvatske Hrvatskome saboru podnese izvješće o učincima primjene ovog Zakona, posebice u 

pogledu: 

1. financijskih učinaka,  

2. organizacijskih promjena (spajanja, pripajanja, ukidanja odjela i bolnica, kao i drugih 

učinaka na mrežu zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj), 

3. broja dostupnih liječnika specijalista i stručnih djelatnika prije početka sanacije i 

nakon nje po pojedinim županijama, te 

4. kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga po županijama (liste čekanja na pojedine 

preglede prije i nakon sanacije i dr.). 

 

U izvještaju je potrebno dati prikaz sredstava utrošenih na sanaciju zdravstvenih 

ustanova (3,2 milijarde kuna) razvrstano po ustanovama: 

 

1. Klinički bolnički centri 

2. Kliničke bolnice 

3. Opće bolnice 

4. Specijalne bolnice. 

 

U izvještaju je također potrebno dati prikaz obveza nakon sanacije javnih zdravstvenih 

ustanova razvrstano po: 

 

1. Domovi zdravlja 

2. Zavodi za HMP 

3. Njega u kući 

4. Primarna zdravstvena zaštita 

5. Poliklinike 

6. KBC, KB i klinike 

7. Opće bolnice 

8. Specijalne bolnice 

9. Bolnice 

10. Zavodi 

11. Ljekarne. 
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