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1. Na temelju članka 28. i 88. Statuta Općine Blato (Sl. gl. 5/09) Općinsko vijeće
Blato na svojoj 29. sjednici održanoj po hitnom postupku 13. srpnja 2012. godine donijelo je
slijedeći
ZAKLJUČAK

I.
Traži se od Ministra zdravlja da izmjenu Mreže hitne medicine za Dubrovačkoneretvansku županiju (NN broj 71/12) uskladi sa člankom 2. Zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 70/12).
II.
Zadužuje se Općinski načelnik, ukoliko Ministar zdravlja u roku od 30 dana ne
pokrene postupak izmjene Mreže hitne medicine sukladno toč. I. ovog Zaključka, pokrenuti
postupak utvrñivanja zakonitosti izmjene Mreže hitne medicine za Dubrovačko-neretvansku
županiju.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Blato“, a
dostavit će se Predsjedniku Vlade RH, Predsjedniku Hrvatskog sabora, Ministru zdravlja,
saborskim zastupnicima s otoka Korčule, Županu Dubrovačko-neretvanske županije,
Ravnateljici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu
Dubrovačko-neretvanske županije i Ravnatelju Doma zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela
Luka.
Obrazloženje
Nakon radnog sastanka u Dubrovniku na kojem su bili nazočni predstavnici
Županijskih domova zdravlja, Bolnice, Županije i jedinica lokalne samouprave, dana 5.
svibnja 2011. godine održan je u Općini Blato radni sastanak na temu organizacija hitne
medicinske službe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na otoku Korčuli. Na sastanku su
bili nazočni načelnik Općine Blato Ivo Gavranić, prof., predsjednik Općinskog vijeća Općine
Blato Želimir Bosnić, mr.pharm.spec., načelnik Općine Vela Luka Boris Žuvela, dipl. oecc.,
ravnateljica Doma zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Aleksandra Nekrasov, dr. med., ravnatelj
Doma zdravlja Korčula Josip Podbevšek, dr.med.spec., zamjenik ravnatelja Doma zdravlja
Korčula Darko Bakarić, dipl. iur., predstavnik Dubrovačko-neretvanske županije Stijepo
Raguž, dr.med., privremeni ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske
županije Luka Lulić, dipl. iur., ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim.mr.
Maja Grba-Bujević, dr. med.spec. i voditelj Službe za opće i pravne poslove Hrvatskog
zavoda za hitnu medicinu Luka Pejčić, dipl. iur. Nakon prezentacije i rasprave svi su se
nazočni složili kako je zbog zemljopisnog položaja, helidroma i prostornih uvjeta Blato
najpovoljnije za formiranje Ispostave hitne medicine, što je u skladu i s dogovorom izmeñu
Zdravstvene stanice Blato i Zdravstvene stanice Vela Luka prilikom stvaranja zajedničkog
Doma zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela Luka. Na sastanku je kao najveći problem u
ostvarenju tog cilja istaknut nedostatak liječnika. Općina Blato je kao svoj doprinos
rješavanju tog problema obećala organiziranje i plaćanje smještaja u jednosobnim stanovima
za sve liječnike tako da je Ispostava Županijskog zavoda za hitnu medicinu, punkt T1
početkom 2012. profunkcionirao u punom sastavu. Početkom ožujka dobili smo informaciju
da se planira izmjena postojeće Mreže hitne medicinske pomoći za otok Korčulu, nakon čega
su se u Općini Vela Luka sastali čelnici Općine Smokvica, Blato i Vela Luka, te Doma
zdravlja „Dr. Ante Franulović“ Vela Luka. Sa sastanka je upućen dopis Ministru zdravlja
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kojim se potvrñuje da je tadašnji ustroj optimalan, da se podržava svaka nadogradnja, a
žestoko se protivi bilo kakvoj reorganizaciji ili ukidanju postojećih punktova. Takoñer je
ukazana potreba za zajedničkim sastankom.
Nakon našeg uloženog napora, potpunog ignoriranja svega gore navedenog kao i
članka 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 70/12) Ministar
zdravlja 29. lipnja 2012. godine (NN 71/12) utvrñuje izmjenu Mreže hitne medicine kojom se
punkt T1 iz Blata prebacuje u Velu Luku, u Veloj Luci ukida dežurstvo, a Blatu nameće
pripravnost koja je u Blatu napuštena prije 21 godine.
Zaprepašteni i ogorčeni ovakvim postupkom donosimo gore navedeni Zaključak.

KLASA: 021-05/12-02/26
URBROJ: 2138/02-02/1-12-1
Blato, 13. srpnja 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
mr.pharm.spec. Želimir Bosnić, v.r.
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Izdaje Općina Blato - glavni i odgovorni urednik Sandra Marinović
Informacije se primaju u tajništvu Općine Blato, telefoni 020/ 851-041, 851-141
telefax 020/851-241

3

