
PRIJEDLOG UGOVORA 
 
Na temelju članka 16. stavka 2. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o 
pravnim pitanjima  (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 3/97), Vlada 
Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija sklapaju sljedeći  
 
 

UGOVOR 
 

o dušobrižništvu u bolnicama 
i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne skrbi 

 
 
 

UVOD 
 

Članak 1. 
 
Ovim Ugovorom uređuje se način ostvarivanja prava na dušobrižništvo vjernika 
katolika koji se nalaze u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te 
ustanovama socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: bolnice i ustanove). 
 
 
 
OPĆE ODREDBE 
 

Članak 2. 
 
Dušobrižništvo vjernika katolika u bolnicama i ustanovama, prije svega, 
podrazumijeva sljedeće aktivnosti: liturgijska slavlja i podjeljivanje sakramenata, 
savjetovanje u pitanjima vjere i morala, posjećivanje bolesnika, te suradnju u 
humanizaciji zdravstvene i socijalne skrbi. 
 
 

Članak 3. 
 
S posebnim pisanim mandatom mjesnoga biskupa, dušobrižništvo obavlja dušobrižnik 
koji je u pravilu svećenik (u daljnjem tekstu: kapelan), a tu službu može vršiti i đakon, 
redovnica ili vjernik laik. 
 
U žurnim slučajevima duhovnu pomoć u bolnicama i ustanovama može pružiti svaki 
katolički svećenik. 
 
 

Članak 4. 
 
Kao potpora za služenje Crkve općem dobru u bolnicama i ustanovama, Vlada 
Republike Hrvatske će osigurati sredstva u iznosu od 1.000 kuna po svakoj bolnici i 
ustanovi mjesečno. 
 
Iznos će se dostavljati mjesečno na račun Hrvatske biskupske konferencije. 
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Članak 5. 

 
Za obavljanje dušobrižništva bolnice i ustanove će osigurati prikladne prostore koje će 
biskupija, na čijem se području nalazi bolnica ili ustanova, opremati za trajno 
održavanje katoličke liturgije. Ujedno će osigurati prostore gdje će dušobrižnik moći 
primati bolesnike ili korisnike zdravstvene i socijalne skrbi na duhovne razgovore. 
 
 

Članak 6. 
 
Kapelani u bolnicama i ustanovama primat će mjesečnu nagradu od biskupije na 
čijem području vrše službu. 
 
Bolnice i ustanove osiguravaju financiranje onih kapelana za čije su djelovanje 
sklopile ugovor s biskupijom na čijem se teritoriju bolnica ili ustanova nalazi. 
 
 
 
POSEBNOST DUŠOBRIŽNIŠTVA  
U BOLNICAMA I USTANOVAMA 
 
 

Članak 7. 
 
Župe koje su osnovane u pojedinim bolnicama ravnaju se prema kanonskim 
propisima. Za njihovo uzdržavanje i uređenje zgrada biskupija može, u smislu 
Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, 
članak 11. i  članak 12. stavak 2. (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 
18/98), tražiti doprinos od osnivača bolnice. 
 
Kapele u vlasništvu Katoličke crkve koje se nalaze u bolnicama ili ustanovama, kao i 
bogoslužne prostore u vlasništvu pojedine bolnice ili ustanove namijenjene za 
katoličke vjernike, uzdržavat će dotična bolnica ili ustanova, dok će potrebne 
liturgijske predmete pribaviti biskupija na čijem se području nalazi bolnica ili 
ustanova. 
 
 

Članak 8. 
 
Na zahtjev bolesnika ili njegove obitelji i rodbine, bolničko osoblje dužno je pozvati  
dušobrižnika. 
 
Dušobrižnik može posjećivati bolesnike i vjerske obrede slaviti u svako doba kad to 
potrebe zahtijevaju. 
 
 

Članak 9. 
 
Uprava bolnica i ustanova omogućit će u prikladnim prostorima održavanje stručnih i 
duhovnih susreta za katolike u istim ustanovama. 
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ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10. 
 
Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. 
 
Ako jedna od ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u 
kojima je sklopljen ovaj Ugovor, tako da ga je potrebno mijenjati, započet će  
odgovarajuće pregovore. 
 
 

Članak 11. 
 
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana 
zadržava dva primjerka. 
 
 

Članak 12. 
 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom njegova potpisivanja. 
 
 
 
 
Zagreb, ………………. 2005. 
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