ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem članka 4. stavka 2., članka 9. stavka 1. alineje 2. i 3. i članka 14. stavka 2. Zakona
o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. (Narodne novine, br. 150/08, 71/10, 139/10,
22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16) i članka 65.
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 10/09, 4/13, 16/6, 1/17 i
2/17), Župan Istarske županije, 31. siječnja 2018. godine, donosi
ODLUKU
O FINANCIRANJU RADA OBJEDINJENOG HITNOG BOLNIČKOG PRIJEMA
OPĆE BOLNICE PULA
I.
Utvrđuje se sljedeće:
a) Istarska županija je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštita obvezna organizirati i
osiguravati ostvarivanje zdravstvene zaštite na svom području, organizira rad ustanova
čiji je osnivač i koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na području jedinice
područne (regionalne) samouprave obavljaju zdravstvenu djelatnost te osigurava
dostupnost zdravstvene zaštite na svom području organiziranjem zdravstvene zaštite u
ustanovama čiji je osnivač, davanjem koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe,
koordiniranjem njihovog rada te sudjelovanjem u osiguravanju sredstava za provođenje
zdravstvene zaštite na svom području.
b) Obzirom na izvanrednu situaciju uzrokovanu nedovoljnim brojem liječnika za rad u
Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Opće bolnice Pula, upitna je mogućnost daljnjeg
rada Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Pula.
II.
Sukladno utvrđenjima iz točke I. ove Odluke, Istarska županija osigurati će financijska
sredstva za rad Objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Pula za privremeno
razdoblje od 01. veljače 2018. do 30. travnja 2018. i to za rad liječnika u do 110 smjena
mjesečno, u ukupnom iznosu do najviše 750.000,00 kuna za navedeno razdoblje
III.
Istarska županija će financijska sredstva iz točke II. ove Odluke isplaćivati zdravstvenim
ustanovama Općoj bolnici Pula, Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskim
domovima zdravlja mjesečno, po dostavljenom izvješću i obračunu od strane zdravstvenih
ustanova.
KLASA: 500-01/18-01/04
URBROJ: 2163/1-01/8-18-02
Pula, 31. siječnja 2018.
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
mr. sc. Valter Flego
Dostaviti:
1. Općoj bolnici Pula,
2. Zavodu za hitnu medicinu Istarske županije,
3. Istarskim domovima zdravlja,
4. Pismohrana, ovdje

