
DOM ZDRAVLJA PETRINJA, 
PETRINJA,Matije Gupca 4, 
 
Ur.broj: 2176-123/02-778-16 
U Petrinji, 09. 09. 2016. 
 
 
                                                   KATALOG INFORMACIJA  
 
 

1. UVODNE ODREDBE 
 
         Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom zdravlja Petrinja s obzirom na 
svoj djelokrug posjeduje, s kojim raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, 
namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.  
 
        Svrha objavljivanja kataloga informacija je informiranje javnosti o dokumentima i 
informacijama koje posjeduje Dom zdravlja u pogledu ostvarivanja prava na pristup 
informacijama.  
 
        Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je 
pristupiti izravno iz kataloga bez upućivanja posebnog zahtjeva, a sve ostale informacije i 
dokumente korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje podnošenjem usmenog ili 
pisanog zahtjeva.  
 
        Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod 
jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.  
 
        Dom zdravlja Petrinja može ograničiti pravo na pristup informaciji ako postoje osnovane 
sumnje da bi njezino objavljivanje: 
        onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog 
         ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,  
        onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor,  
         odnosno nadzor zakonitosti,  
        povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga  
          pisanog pristanka autora ili vlasnika,  
        ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim 
         se uređuje tajnost podataka,  
        ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu,  
        ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu,  
        ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite 
         osobnih podataka,  
        ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi 
         objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo 
         ozbiljno narušiti proces donošenja odluke,  
        ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,  
        u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.  
 
 
 



2. OSNOVNI PODACI 
 
         Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije podijeljen je na Dom zdravlja Sisak, Dom 
zdravlja Kutina i Dom zdravlja Petrinja Odlukom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije od 09.03. 2007. godine. Rješenjem Trgovačkog suda u Sisku broj Tt-07/364-2 od 
21.06.2007. godine upisano je osnivanje ustanove pod tvrtkom Dom zdravlja Petrinja sa 
sjedištem u Petrinji, Matije Gupca 4, matični broj subjekta upisa (MBS) 1200006447.  
Dom zdravlja posluje samostalno i obavlja djelatnost na način određen Zakonom o 
zdravstvenoj zaštiti, Odlukom osnivača Doma zdravlja o podjeli Doma  zdravlja Sisačko-
moslavačke županije, Statutom te drugim općim aktima i pravilima struke.  
 
         Dom zdravlja ustrojen je kao pravna osoba sa sjedištem u Petrinji i Ispostavama u Glini 
i Topuskom. Ispostave nemaju status podružnice, nisu upisane u sudski registar i ne sudjeluju 
u pravnom prometu.  
 
Tijela Doma zdravlja su:  
                      1. Upravno vijeće  
                      2. Ravnatelj  
                      3. Stručno vijeće  
                      4. Etičko povjerenstvo  
                      5. Povjerenstvo za lijekove  
                      6. Povjerenstvo za kvalitetu.  
 
          Upravno vijeće Doma zdravlja odlučuje i raspravlja na sjednicama Upravnog vijeća u 
okviru djelokruga rada i ovlasti koje su utvrđene Statutom. Poslovnikom o radu Upravnog 
vijeća detaljnije je propisan način rada Upravnog vijeća, postupak donošenja akata, prava i 
dužnosti članova te druga pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća. Upravno vijeće u 
obavljanju poslova iz svoje nadležnosti donosi: odluke, zaključke, preporuke, prijedloge i 
slično. Za određene odluke sukladno Statutu potrebna je suglasnost osnivača – Sisačko-
moslavčke županije. 
 
           Dom zdravlja zastupa i predstavlja ravnatelj. Ravnatelj ima sva ovlaštenja u pravnom 
prometu u okviru djelatnosti Doma zdravlja koje su upisane u sudski registar osim onih koja 
su stavljena u nadležnost Upravnog vijeća Doma zdravlja ili osnivača zdravstvene ustanove. 
Ravnatelja Doma zdravlja u njegovoj odsutnosti zamjenjuje zamjenik ravnatelja.  
 
           Djelatnosti Doma zdravlja su :  
                             - djelatnost obiteljske (opće) medicine,  
                             - djelatnost za dentalnu zdravstvenu zaštitu,  
                             - djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena,  
                             - djelatnost za zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece, 
                             - djelatnost za medicinu rada,  
                             - djelatnost za patronažnu zdravstvenu zaštitu,  
                             - djelatnost za laboratorijsku dijagnostiku,  
                             - djelatnost za specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu  
                               ( radiologija – klasične i kontrastne pretrage i ortodoncija).  
 
             Temeljem Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Domu 
zdravlja izvršen je raspored na pojedina radna mjesta i položaje.  



            Informacije u katalogu određene su prema ustrojstvenim jedinicama u Domu zdravlja 
Petrinja koje raspolažu pojedinim informacijama. 
 
        Služba zdravstvene zaštite 
                     - odjel opće/obiteljske medicine  
                     - odjel patronažne zdravstvene zaštite  
                     - odjel zdravstvene zaštite žena  
                     - odjel zdravstvene zaštite predškolske djece  
                     - odjel detalne zdravstvene zaštite  
                     - odjel laboratorijske dijagnostike  
                    - odjel za radiološku dijagnostiku i UZV. 
 
         Uprava Doma zdravlja  
                    - ured ravnatelja  
                   - odjel  za ekonomsko-financijske poslove i nabavu 
                   - odjel za pravne, opće, kadrovske  i tehničke poslove. 
 
Djelatnost zdravstvene zaštite obavlja se na lokacijama u sjedištu ustanove, te na 
pripadajućim lokacijama Ispostava Doma zdravlja Petrinja u Glini  i Topuskom.  
 
3. NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI 
  
          Dom zdravlja Petrinja omogućava korisnicima pristup informacijama na sljedeći način:  

1. Putem službene web stranice Doma zdravlja Petrinja (www.dpz.hr) 
                      - informacije o osnivanju, nadležnosti i aktivnostima,  
                      - informacije o djelokruga rada,  
                       - informacije o radnom vremenu ordinacija.  

2. Neposrednim pružanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev za 
pristup informacija službeniku za informiranje.  

3.  Uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene 
podatke.  

4.  Pisana informacija korisniku koji je podnio zahtjev i preslika dokumenata koji 
sadrže traženu informaciju.  

5. Odgovaranjem putem e-mail adrese na postavljeno pitanje korisnika prava na 
pristup informacijama.  

6. Priopćenjem sredstvima javnog informiranja. 
 

4. PODONOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA 
 
          Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti službeniku za 
informiranje Doma zdravlja Petrinja: Darku Jajčević, dipl.iur. i to: 
  
               pisanim putem na adresu: Dom zdravlja Petrinja, Uprava, Matije Gupca 4, 
                 44250 Petrinja  
              elektroničkom poštom na adresu: ured.ravnatelja@dzp.hr 
             -  telefaksom na broj 044/ 814-316 
            -   telefonom na broj: 044/ 813-457 
            -   na zapisnik svakim radnim danom 0d 08:00 do 09:00 sati. 

http://www.dpz.hr/
mailto:ured.ravnatelja@dzp.hr


         Korisnik prava na pristup informacijama obvezan je u podnesku koji podnosi pisanim 
putem navesti naznaku: " Zahtjev za pristup informaciji ". Zahtjev za pristup informacijama 
može se preuzeti na internetskoj stranici www.dzp.hr.  
         Zahtjev za pristup informacijama obvezno mora sadržavati:  
             -naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, 
             -podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, 
             -ime i prezime, adresu te vlastoručni potpis fizičke osobe podnositelja 
              zahtjeva, 
             -tvrtku, odnosno naziv pravne osobe koja traži informaciju i njezino sjedište.   
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.  
 
 

5. SADRŽAJ KATALOGA 
 
   Katalog u kojem su prikazane informacije sadrži sljedeće podatke – rubrike:  
 
  Informacija (1): rubrika u koja označava vrstu informacije.  
  Opis sadržaja (2): rubrika u kojoj je puni naziv, odnosno opis sadržaja  
    pojedine informacije.  
  Način ostvarivanja prava na pristup informaciji (3): rubrika u kojoj je 
   označeno da li je informacija dostupna, dostupna uz zahtjev ili nedostupna , te 
   medij prijenosa informacije: web stranica – informacije dostupne javnosti bez 
   posebnog zahtjeva, informacije objavljene na internetskoj stranici ustanove; uz 
   zahtjev / preslika - informacija dostupna korisnicima prava na informaciju, 
   preslika na zahtjev; nedostupno - informacije koje nisu dostupne javnosti 
   sukladno odredbi članka 15. Zakona o pravu na pristup informacijama.  
 Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama (4): rubrika u kojoj se  
   označava vrijeme prava na pristup informacijama.  
 
Redni broj Informacija Opis sadržaja Način 

osiguravanja 
pristupa 
informaciji 

Vrijeme 
ostvarivanja 
prava na pristup 
informaciji 

 1 2 3 4 
1 Podaci Osnovno podaci 

o Domu zdravlja 
Petrinja, 
organizacijske 
jedinice, radno 
vrijeme i telefoni 

web stranica trajno 

2 Dokumenti Opći akti Doma 
zdravlja Petrinja 

web stranica, 
uz zahtjev-
preslika 

trajno 

3 Podaci Osnovni podaci 
o upravnim i 
stručnim tijelima 
zdravstvene 
ustanove 

web stranica trajno 



(ravnatelj, 
Upravno vijeće, 
Stručno vijeće i 
sl.) 

4 Izvješća Godišnja 
izvješća o radu i 
poslovanju 
Doma zdravlja 
Petrinja 

web stranica u zakonskom 
raoku 

5 Izvješća Godišnja, 
polugodišnja, 
kvartalna i 
mjesečna 
izvješća o 
poslovanju Dom 
zdravlja Petrinja 

uz zahtjev - 
preslika 

u zakonskom 
roku 

6 Odluke Odluke 
Upravnog vijeća, 
sjednice, dnevni 
red, odluke, 
zaključci, 
mišljenja i drugo 

web stranica u zakonskom 
roku 

7 Odluke Odluke i drugi 
akti koje donosi 
ravnatelj Doma 
zdravlja Petrinja 

uz zahtjev - 
preslika 

u zakonskom 
roku 

8 u zakonskom 
roku 

Odluke Stručnog 
vijeća, sjednice, 
dnevni red, 
odluke, 
zaključci, 
mišljenja i drugo 

web stranica u zakonskom 
roku 

9 u zakonskom 
roku 

Odluke Etičkog 
povjerenstva, 
dnevni red, 
Odluke, 
zaključci, 
mišljenja, 
prijedlozi, 
očitovanja prema 
pravnim i 
fizičkim 
osobama 

web stranica u zakonskom 
roku 

10 Priopćenja Priopćenja iz 
područja rada 
Doma zdravlja 
Petrinja 

web stranica trajno 



11 Predstavke Odgovori na 
predstavke i 
pitanja korisnika 

uz zahtjev - 
preslika 

u zakonskom 
roku 

12 Izvješča Elaborati, 
analize i 
prijedlozi radnih 
stručnih  
tijela 
imenovanih od 
ravnatelja 

uz zahtjev - 
preslika 

u zakonskom 
roku 

13 Plan Financijski plan, 
Rebalans 
financijskog 
plana 

web stranica u zakonskom 
roku 

14 Plan Plan nabave, 
rebalans plana 
nabave 

web stranica u zakonskom 
roku 

15 Dokumenti Natječaji za 
provođenje 
postupka javne 
nabave i 
natječajna 
dokumentacija 

web stranica u zakonskom 
roku 

16 Izvješće Registar-pregled 
ugovora o javnoj 
nabavi roba, 
radova i usluga 
sukldano Zakonu 
o javnoj nabavi 

web stranica u zakonskom 
roku 

17 Izvješće Izvješće o 
provedenim 
postupcima 
javne  nabave 

web stranica u zakonskom 
roku 

18 Izjava Izjava po čl. 13. 
Zakona o javnoj 
nabavi 

web stranica u zakonskom 
roku 

19 Podaci Podaci o 
plaćama, 
naknadama I 
drugim 
isplatama i 
autorskom 
honoraru 

web stranica trajno 

20 Izvješće Osobni i posebni 
podaci o 
zaposlenima 

nedostupno trajno 



 
 
 
 
 



 


