
 

           PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 
150/11 i 119/14), a u vezi s člankom 42. podstavkom 1. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite 
i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj __________2015. godine donijela 

ODLUKU 

O DAVANJU SUGLASNOSTI  NA IZMJENE STATUTA AGENCIJE ZA 
KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ 

SKRBI 

I. 

Daje se suglasnost na Izmjene Statuta Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i 
socijalnoj skrbi, koje je Upravno vijeće Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i 
socijalnoj skrbi donijelo na sjednici održanoj 27. siječnja 2015. godine. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“. 

Klasa:  

Urbroj:  

Zagreb, 

 

 

 

        Predsjednik 

        Zoran Milanović 

        

 

 

 



Obrazloženje 

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Agencija) 
jest pravna osoba osnovana Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 
(„Narodne novine“ broj 124/11), a nadležna je za osiguranje i unapređenje kvalitete 
zdravstvene zaštite, akreditaciju u zdravstvu i proces procjene zdravstvenih tehnologija. 

Sukladno odredbi članka 53. Zakona o ustanovama ( „Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 
47/99, 35/08) Agencija ima Statut kojim se, sukladno zakonu i aktu o osnivanju ustanove, 
pobliže utvrđuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih organa, te uređuju druga 
pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja ustanove. 

Temeljem  članka 42. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne 
novine“ broj 124/11) Statut donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske. 

Važeći Statut donesen je 21. prosinca 2011. godine. 

Sukladno planu razvoja i strategije Agencije, a na temelju prijedloga i odluka donesenih na 
sjednici Upravnog vijeća od 27. siječnja 2015. godine, provedene su  izmjene Statuta.  

Sukladno predloženim izmjenama, članak 12. Statuta mijenja se, te se unose novine vezane uz 
izbor, imenovanje i razrješenje pomoćnika ravnatelja, kojeg sad imenuje i razrješuje Upravno 
vijeće Agencije, te glede trajanja  mandata pomoćnika ravnatelja. Temeljem predloženih 
izmjena istog članka, dolazi do promjena u organizacijskoj strukturi,  te se njima ukidaju 
odsjeci kao ustrojstvene jedinice Agencije. 

U članku 19. Statuta mijenjaju se odredbe koje se odnose na uvjete koje imenovana osoba 
mora ispunjavati. Slijedom navedenog, nadopunjuje se, uz već postojeće uvjete kao uvjet za 
imenovanje ravnatelja završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz 
područja društvenih znanosti – polje pravo ili ekonomija, a istodobno se briše završeno 
specijalističko usavršavanje kao uvjet koje mora ispunjavati imenovana osoba.  

Propisuje se da u slučaju izbora za ravnatelja osobe koja nema završen preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili 
specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva, najmanje jedan 
pomoćnik ravnatelja mora biti osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim 
studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili 
specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja biomedicine i zdravstva. 

U završnim i prijelaznim odredbama uređuje se statusno pitanje osoba zatečenih na položaju 
pomoćnika ravnatelja na način da će imenovani pomoćnici ravnatelja nastaviti obavljati 
dužnost pomoćnika ravnatelja do imenovanja novih pomoćnika ravnatelja. 

 

 


