
Prijedlog

Na temelju članka 9.a, stavka 1. Zakona o sanaciji javnih ustanova („Narodne novine“, 
broj 136/12, 151/14 i 27/16) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_______________godine donijela

ODLUKU

o obustavi postupka sanacije Opće županijske bolnice Požega

I.

Ovom Odlukom obustavlja se postupak sanacije javne ustanove u zdravstvu (u 
daljnjem tekstu: Zdravstvena ustanova) - Opće županijske bolnice Požega, kojoj je osnivač 
Požeško-slavonska županija.

Odluka o obustavi postupka sanacije iz stavka 1. ove točke donosi se na prijedlog 
ministarstva nadležnog za zdravstvo, koje je utvrdilo da postupak sanacije nije postigao 
očekivane rezultate, odnosno da daljnje provođenje postupka sanacije nije svrsishodno.

II.

Provođenje sanacije Zdravstvene ustanove iz točke I. stavka 1. ove Odluke utvrdila je 
Vlada Republike Hrvatske Odlukom o sanaciji Opće županijske bolnice Požega ("Narodne 
novine", broj 48/2013).

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mirovanje prava osnivača zdravstvene 
ustanove Opće županijske bolnice Požega, te se osnivačka prava vraćaju osnivaču Požeško- 
slavonskoj županiji.

IV.

Prava i obveze između ministarstva nadležnog za zdravstvo, Požeško-slavonske 
županije i Opće županijske bolnice Požega utvrdit će se posebnim sporazumom.

V.

Najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke osnivač 
Zdravstvene ustanove imenovat će članove Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega, 
sukladno posebnom propisu.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sanaciji Opće 
županijske bolnice Požega ("Narodne novine", broj 48/2013).



VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

KLASA:
URBROJ;
Zagreb,

Predsjednik

Tihomir Orešković
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OBRAZLOŽENJE
Opća županijska bolnica Požega je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Požeško-slavonska 
županija, a ustanova obavlja zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj razini zdravstvene 
djelatnosti.
Požeško-slavonska županija kao osnivač zdravstvene ustanove temeljeni članka 3. stavka 1. 
Zakona o sanaciji javnih ustanova (Narodne novine, br. 136/2012) dana 31. siječnja 2013. 
donijela je Odluku, KLASE: 021-02/13-03/01, URBROJA: 2177/1-05-05/1-13-5 kojom je 
pozvala Vladu Republike Hrvatske na provođenje sanacije te se odrekla svih osnivačkih prava 
tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku 
sanaeije.
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2013. godine donijela Odluku o 
sanaciji Opće županijske bolnice Požega, KLASE: 022-03/13-04/160, URBROJA: 50301- 
04/12-13-2.
Postupak sanacije uključivao je analizu i utvrđivanje uzroka nastalog gubitka i nemogućnosti 
ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima, pregovore s vjerovnieima, 
podmirivanje obveza, otpis potraživanja, svođenje rokova ispunjavanja novčanih obveza u 
zakonom utvrđene rokove te provođenje programa sanacije kojim su se utvrdile mjere 
reorganizacije i racionalizacije poslovanja s eiljem osiguranja stabilnosti poslovanja i 
onemogućavanja stvaranja novih gubitaka.
Opća županijska bolnica Pakrac je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Požeško-slavonska 
županija, a ustanova obavlja zdravstvenu zaštitu na sekundarnoj razini zdravstvene 
djelatnosti.
Požeško-slavonska županija kao osnivač zdravstvene ustanove temeljem članka 3. stavka 1. 
Zakona o sanaciji javnih ustanova (Narodne novine, br. 136/2012) dana 31. siječnja 2013. 
donijela je Odluku, KLASE: 021-02/13-03/01, URBROJA: 2177/1-05-05/1-13-4 kojom je 
pozvala Vladu Republike Hrvatske na provođenje sanacije te se odrekla svih osnivačkih prava 
tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku 
sanacije.
Vlada Republike Hrvatske je na sjedniei održanoj 18. travnja 2013. godine donijela Odluku o 
sanaciji Opće županijske bolniee Pakrac, KLASE: 022-03/13-04/170, URBROJA: 50301- 
04/12-13-2.
Postupak sanacije uključivao je analizu i utvrđivanje uzroka nastalog gubitka i nemogućnosti 
ispunjavanja novčanih obveza u zakonom utvrđenim rokovima, pregovore s vjerovnieima, 
podmirivanje obveza, otpis potraživanja, svođenje rokova ispunjavanja novčanih obveza u 
zakonom utvrđene rokove te provođenje programa sanaeije kojim su se utvrdile mjere 
reorganizacije i racionalizacije poslovanja s ciljem osiguranja stabilnosti poslovanja i 
onemogućavanja stvaranja novih gubitaka.
Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 18. prosinca 2013. godine Odluku o pripajanju 
Opće županijske bolnice Pakrac Općoj županijskoj bolnici Požega.
Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o sanaciji Opće županijske bolnice Požega i 
Opće županijske bolnice Pakrac, te pozitivnog mišljenja Koordinacijskog tijela za praćenje 
provedbe sanaeije zdravstvenih ustanova na Prijedlog programa sanacije Opće županijske 
bolnice Požega od 27. ožujka 2014. godine KLASE: 011-02/14-01/50, URBROJA: 534-01- 
14-1, Ministarstvo zdravlja donijelo je 01. travnja 2014. godine Program sanacije Opće 
županijske bolniee Požega KLASE: 500-01/14-04/23, URBROJA: 534-07-1-2-1-14-1.
Rok završetka postupka sanacije Opće županijske bolnice Požega sukladno Zakonu o sanaeiji 
javnih ustanova bio je travanj 2015. godine. Zdravstvena ustanova podnijela je Završno 
izvješće o ishodu provođenja sanaeijskog programa dana 08. svibnja 2015. godine. Odluka o 
završetku sanaeije Opće županijske bolnice Požega nije donesena.
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Opća županijska bolnica Požega na dan 31. prosinca 2012. godine imala je ukupne obveze 
22.222.731 kn. Opća županijska bolnica Pakrac na dan 31. prosinca 2012. godine imala je 
ukupne obveze 6.957.930 kn.
Opća županijska bolnica Požega na dan 31. prosinca 2013. godine imala je ukupne obveze 
54.550.967 kn, a na dan 31. prosinac 2015. godine 37.394.896 kn. Iznos sanacije Opće 
županijske bolnice Požega ukupno u 2013. i 2014. godini iznosio je 35.662.721 kn.
Državni ured za reviziju u svom Izvješću o radu za 2015. godinu, KLASA: 003-05/15-05/4 i 
URBROJ: 613-01-01-15-1 iz prosinca 2015. godine, izrazio je mišljenje da ciljevi sanacije 
zdravstva koji se odnose na svođenje rokova ispunjavanja novčanih obveza u rokove utvrđene 
zakonom te reorganizaciju i racionalizaciju poslovanja kako bi se osigurala stabilnost 
poslovanja nisu postignuti, iako su za sanaciju zdravstva utrošena značajna sredstava, jer su 
dospjele obveze saniranih zdravstvenih ustanova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje i nadalje značajne.
Iz navedenog je vidljivo da proces sanacije Opće županijske bolnice Požega nije postigao 
zadani cilj te je potrebno pristupiti novim mjerama reorganizacije i racionalizacije poslovanja 
kroz provedbu reformskih mjera koje se prvenstveno odnose na realne potrebe za 
racionalizaeijom cjelokupnog bolničkog zdravstvenog sustava, reformu sustava osiguranja, 
novi model ugovaranja zdravstvenih usluga, a sve s ciljem postizanja financijske stabilnosti 
zdravstvenog sustava.
Budući da procesom sanacije nisu postignuti zadani ciljevi, te se isti pokazao neuspješnim, 
njegovo daljnje provođenje je neodrživo i neopravdano.
Na temelju prijedloga ministarstva nadležnog za zdravstvo koje je utvrdilo da postupak 
sanacije Opće županijske bolnice Požega nije postigao očekivane rezultate, odnosno da 
njegovo daljnje provođenje nije svrsishodno ovom Odlukom utvrđuje se obustava postupka 
sanacije Opće županijske bolnice Požega.
Provedba ove Odluke neće zahtijevati osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnom 
proračunu Republike Hrvatske.
Prava i obveze između ministarstva nadležnog za zdravstvo, Požeško-slavonske županije i 
Opće županijske bolnice Požega utvrdit će se posebnim sporazumom.
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