
Temeljem članka 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 
139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 2/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 
70/16.), članka 25. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08. i 143/12.) i članka 
22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko -neretvanske 
županije", broj 7/09., 10/10. i 3/13.), Županijska skupština na -------- sjednici, održanoj --------
- 2017., donijela je 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
                                      o 

prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje javne zdravstvene službe u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu 

 
I. 

 
Prihvaća se Izvješće o koncesijama za obavljanje javne zdravstvene službe u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji za 2016. godinu, koje čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 
 

II. 
 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije". 

 

 

                     Predsjednica 
                                                                                      Županijske skupštine   
            

                                  Dr. sc. Vilma Kosović, dr. med. 
 
 
 
KLASA: 500-01/17-01/07 
URBROJ: 2117/1-04-17- 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
 

1. Upravni Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  
2. "Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije" - ovdje, 
3. Županijska skupština - ovdje, 
4. Pismohrana 

 



 

                        
 

      R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 
KLASA: 500-01/17-01/07 
URBROJ: 2117/1-05-17-8 
 
Dubrovnik, 26. lipnja 2017. godine 
 
                                                                  
 
                                                                DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

                                n/p Županu Nikoli Dobroslavić, prof. 
                                                                                                  -  Ovdje  -                     
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje 

           zdravstvene službe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu 
 
 
PRAVNI TEMELJ: Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj: 150/08., 71/10., 
139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 
70/16.) i Zakona o koncesijama ("Narodne novine broj" 125/08. i 143/12.)   
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
STRUČNI NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-
neretvanske županije                                                                                                                                           
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske 
županije. 
 
IZVJESTITELJ: Pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalne skrb Dario Kulišić  
 
 
 
 
                                                                                                          PROČELNIK 
 
                                                                                                            Dario Kulišić 
 
 
 



 
 
 
  OBRAZLOŽENJE       
 
 
 
Članak 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08., 71/10., 139/10., 
22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.) 
definira da jedinice područne (regionalne) samouprave sukladno mreži javne zdravstvene 
službe daju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na svom području.  
 
Prema članku 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članku 1. Uredbe o izmjenama i dopunama 
Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 155/09.) (u daljnjem tekstu: Uredba) 
javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj 
(RH) mogu obavljati na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene ustanove, ako 
ispunjavaju uvjete propisane navedenim zakonom i Uredbom.  
 
Dana 09. veljače 2016. godine Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Obavijest o 
namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji kako slijedi: 
  

- dentalne zdravstvene zaštite (4) – mjesto obavljanja: Grad Dubrovnik dva (2) tima, 
Općina Župa dubrovačka jedan (1) tim i Grad Ploče jedan (1) tim 

- zdravstvene njege u kući (2) – mjesto obavljanja: Grad Ploče jedan (1) tim i 
Općina Dubrovačko primorje jedan (1) tim. 

 
Sastanak Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija održao se 09. ožujka 2016. godine u 
prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije na kojem je bilo otvaranje i analiza ponuda 
prispjelih na natječaj za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti zdravstvene njege u kući i 
dentalne zdravstvene zaštite.  
 
Povjerenstvo je utvrdilo da je za dentalnu zdravstvenu zaštitu: 
- za područje grada Dubrovnika pristigle dvije (2) ponude s urednom dokumentacijom, a za 
područje Općine Župa dubrovačka i Grad Ploče nije bilo ponuda. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da je za zdravstvenu njegu u kući: 
- za područje grada Ploče pristigla jedna (1) ponuda s urednom dokumentacijom, 
- za područje općine Dubrovačko primorje pristigle dvije (2) ponude s urednom 
dokumentacijom. S obzirom da je za područje općine Dubrovačko primorje raspisan jedan (1) 
tim, Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesija utvrdilo je da je za donošenje Odluke o 
odabiru potrebno utvrditi prednost po kriteriju radnog staža nositelja tima. 
 
Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio je Odluke o odabiru najpovoljnijeg 
ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene djelatnosti – dentalne 
zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući. 
 
Ministarstvo zdravlja 13. travnja 2016. godine donijelo je suglasnost na Odluke o odabiru. 
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Dubrovnik, lipanj 2017. godina 
UVOD 

 
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 
84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.), (nadalje: 
Zakon) utvđena je zadaća jedinica područne (regionalne) samouprave, da sukladno mreži 
javne zdravstvene službe daju koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u svom 
području.  
 
Zakonom je uređeno posebno poglavlje V. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe 
koje sadrži članak 40. – 43.a čiji se sadržaj opisuje nadalje u tekstu. 
 
Zakonom je uređeno da javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti 
u Republici Hrvatskoj (RH) mogu obavljati na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene 
ustanove, ako ispunjavaju uvjete propisane navedenim zakonom. Na osnovi koncesije može 
se obavljati zdravstvena djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, 
zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske 
dijagnostike, zdravstvene njege u kući, ljekarničke djelatnosti i medicine rada.  
 
Temeljem članka 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
("Narodne Novine", broj 155/09.) ukinuta je mogućnost davanja koncesija u ljekarničkoj 
djelatnosti. Koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe, sukladno mreži javne 
zdravstvene službe, odnosno mreži ugovorenih subjekata medicine rada, na prijedlog 
pročelnika upravnog tijela nadležnog za zdravstvo, daje župan uz suglasnost ministra. 
 
Župan objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija u "Narodnim novinama" za broj 
koncesija određen mrežom javne zdravstvene službe umanjen za broj timova primarne 
zdravstvene djelatnosti za koji dom zdravlja ima sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene 
zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (nadalje: Zavod). 
 
Iznimno, povodom obavijesti radnika doma zdravlja – nositelj timova primarne zdravstvene 
djelatnosti podnesenih županu o namjeri podnošenja ponude za obavljanje zdravstvene 
djelatnosti na osnovi koncesije, župan uz predhodnu suglasnost upravnog vijeća tog doma 
zdravlja, objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesija za broj koncesija uvećan brojem 
timova za koje je ishođena suglasnost upravnog vijeća doma zdravlja. 
 
Koncesija se daje na rok od 10 godina. Najviši iznos naknade utvrđuje ministar, a koncesijska 
se naknada uplaćuje u proračun Dubrovačko-neretvanske županije. Koncesionari  u odnosu na 
raspoloživost zdravstvenim resursima (prostorom i opremom) mogu obavljati djelatnost kao 
privatna ugovorna praksa: 
 

• u zakupljenom prostoru s opremom doma zdravlja,  
• u zakupljenom prostoru doma zdravlja s vlastitom opremom,  
• u vlastitom prostoru s opremom. 

 
Ugovorom o koncesiji koncedent i koncesionar uređuju međusobna prava i obveze vezano uz 
korištenje koncesije. 
 
Sukladno čl. 14. stavak 1. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 125/08. i 143/12.), 
imenovano je Stručno povjerenstvo za provedbu postupka dodjele koncesije za obavljanje 



javne zdravstvene službe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Stavak 12. istog članka 
propisuje obveze stručnog povjerenstva za koncesije, a između ostalih i pomoć davatelju 
koncesije u pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije. Sukladno 
navedenom, županijsko Stručno povjerenstvo izradilo je Studiju opravdanosti davanja 
koncesije i procjenu vrijednosti koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji. 
 
Nakon provedenih radnji koje propisuje Zakon o koncesijama, sva dokumentacija kao i 
poduzimanje svih ostalih mjera koje predhode postupku davanja koncesije dostavljaju se 
ministru na suglasnost. Po dobivenoj suglasnosti tek kreće postupak davanja koncesija u 
skladu s Zakonom o javnoj nabavi. Postupak završava konačnošću Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja ili konačnošću Odluke o poništenju postupka davanja koncesije. 

VRSTE DJELATNOSTI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE ZA KOJE SE MOGU 
DATI KONCESIJE 

Zdravstvenu djelatnost u Republici Hrvatskoj obavljaju zdravstvene ustanove, trgovačka 
društva i privatni zdravstveni radnici pod uvjetima i na način propisan Zakonom o 
zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o 
ustanovama, Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o koncesijama. 

Zdravstvena djelatnost kao javna služba obavlja se u okviru mreže javne zdravstvene službe i 
izvan mreže javne zdravstvene službe, a u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. 

Mrežom javne zdravstvene službe određuje se za područje Republike Hrvatske, odnosno 
jedinice područne (regionalne) samouprave, potreban broj zdravstvenih ustanova, privatnih 
zdravstvenih radnika odnosno potreban broj timova primarne zdravstvene djelatnosti s kojima 
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.  

Sukladno članku 40. stavku 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Uredbi o izmjenama i 
dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 155/09.), u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji na osnovi  koncesija obavljaju se sljedeće djelatnosti javne zdravstvene 
službe:    

- obiteljska (opća) medicina,  
- dentalna zdravstvena zaštita, 
- zdravstvena zaštita predškolske djece, 
- zdravstvena zaštita žena, 
- laboratorijska dijagnostika, 
- medicina rada, 
- zdravstvena njega u kući bolesnika 

 
PROVEDENI NATJEČAJI ZA PODRUČJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE 

ŽUPANIJE DO 2016. GODINE 
 
Župan Dubrovačko-neretvanske županije na temelju članka 41. stavka 3. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 
35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.), članka 26. stavka 1. Zakona 
o koncesijama ("Narodne novine" br. 125/08. i 143/12.) i članka 35. Statuta Dubrovačko-
neretvanske županije (Službeni glasnik 07/09., 10/10. i 3/13.), u predmetu dodjele koncesije 
za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na 



području Dubrovačko-neretvanske županije, na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za 
zdravstvo i socijalnu skrb, uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi, donio je Odluku 
o odabiru najpovoljnijih ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene 
službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske 
županije i to za četiri (4) natječaja kako slijedi: 

 
AD 1.) 
 
Dubrovačko-neretvanska županija provela je I. natječaj za dodjelu koncesija primarne 
zdravstvene zaštite te na osnovu istog potpisani su ugovori sa 139 koncesionara i to iz: 
 

- obiteljske (opće) medicine (56), 
- dentalne zdravstvene zaštite (33), 
- zdravstvene zaštite predškolske djece (8), 
- zdravstvene zaštite žena (5), 
- laboratorijske dijagnostike (4), 
- zdravstvena njega u kući (33). 

 
Temeljem potpisanih ugovora koncesionari su dužni Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
uplaćivati mjesečnu naknadu za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini 
zdravstvene djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije počevši od 1. ožujka 
2011. godine. 

 
Sukladno navedenom za I. natječaj došlo je do prestanka 21 koncesija. 
 
AD 2.) 
 
Dubrovačko-neretvanska županija provela je II. natječaj za dodjelu koncesija primarne 
zdravstvene zaštite te na osnovu istog potpisani su ugovori sa 8 koncesionara i to iz: 
 

- obiteljske (opće) medicine (1) 
- dentalne zdravstvene zaštite (4) 
- laboratorijske dijagnostike (1) 
- zdravstvene njege u kući (2). 

 
Temeljem potpisanih ugovora koncesionari su dužni Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
uplaćivati mjesečnu naknadu za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini 
zdravstvene djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije počevši od 1. studenog 
2011. godine. 
 
Sukladno navedenom za II. natječaj došlo je do prestanka 3 koncesije. 
 
AD 3.) 
 
Dubrovačko-neretvanska županija provela je III. natječaj za dodjelu koncesija primarne 
zdravstvene zaštite te na osnovu istog potpisani su ugovori sa 5 koncesionara i to iz: 
 

- dentalne zdravstvene zaštite (2) 
- medicine rada (3). 

 



Temeljem potpisanih ugovora koncesionari su dužni Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
uplaćivati mjesečnu naknadu za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini 
zdravstvene djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije počevši od 1. veljače 
2013. godine. 
 
Sukladno navedenom za III. natječaj došlo je do prestanka 1 koncesije. 

 
AD 4.) 
 
Dubrovačko-neretvanska županija provela je IV. natječaj za dodjelu koncesija primarne 
zdravstvene zaštite te na osnovu istog potpisani su ugovori sa 2 koncesionara i to iz: 
 

- dentalne zdravstvene zaštite (1) 
- medicine rada (1). 

 
Temeljem potpisanih ugovora koncesionari su dužni Dubrovačko-neretvanskoj županiji 
uplaćivati mjesečnu naknadu za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini 
zdravstvene djelatnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije jedan koncesionar 
počevši od 1. kolovoza 2013. godine, a drugi koncesionar od 1. rujna 2013. godine. 
 
Sukladno navedenom za IV. natječaj došlo je do prestanka 1 koncesije. 
 
Dana 28. svibnja 2015. godine stupila je na snagu Odluka o najvišem iznosu naknade za 
koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 55/15.), čime su se 
ispunili uvjeti za određivanje novog iznosa naknade za koncesiju, temeljem članka 5., stavka 
2. Ugovora o koncesiji. Temeljem navedenoga se u Ugovoru o koncesiji, u članku 5., stavku 
1. iznos naknade za koncesiju od 1.250,00 kuna mjesečno, mjenja u iznos naknade za 
koncesiju 249,00 kuna mjesečno.  
 
Dubrovačko-neretvanska županija i koncesionari potpisali su Dodatak ugovora o koncesiji u 
kojemu su koncesionari dužni Dubrovačko-neretvanskoj županiji uplaćivati mjesečnu 
naknadu za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na 
području Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od: 
 
- 249,00 kuna (dvjestočetrdesetdevet kuna) za djelatnost obiteljske (opće) medicine, dentalne 
zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece, zdravstvene zaštite 
žena, laboratorijske dijagnostike i medicine rada. 
- 150,00 kuna (stotinupedeset kuna) za djelatnost zdravstvene njege u kući. 
 

2016. GODINA 
 
Dana 09. veljače 2016. godine Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Obavijest o 
namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji kako slijedi: 
 

- dentalne zdravstvene zaštite (4) – mjesto obavljanja: Grad Dubrovnik dva (2) tima, 
Općina Župa dubrovačka jedan (1) tim i Grad Ploče jedan (1) tim 

- zdravstvene njege u kući (2) – mjesto obavljanja: Grad Ploče jedan (1) tim i 
Općina Dubrovačko primorje jedan (1) tim. 



Sastanak Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija održao se 09. ožujka 2016. godine u 
prostorijama Dubrovačko-neretvanske županije. Dnevni red sastanka je bio otvaranje i analiza 
ponuda prispjelih na natječaj za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti zdravstvene njege 
u kući i dentalne zdravstvene zaštite.  
 
Povjerenstvo je utvrdilo da je za dentalnu zdravstvenu zaštitu: 
- za područje grada Dubrovnika pristigle dvije (2) ponude s urednom dokumentacijom, a za 
područje Općine Župa dubrovačka i Grad Ploče nije bilo ponuda. 
 
Dana 22. ožujka 2016. godine Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio je Odluku o 
odabiru najpovolnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene 
djelatnosti – dentalne zdravstvene zaštite. Odabrali su se najpovoljniji ponuditelji i to: Marino 
Torić i Slobodan Varezić. 
 
Povjerenstvo je utvrdilo da je za zdravstvenu njegu u kući: 
- za područje grada Ploče pristigla jedna (1) ponuda s urednom dokumentacijom, 
- za područje općine Dubrovačko primorje pristigle dvije (2) ponude s urednom 
dokumentacijom. S obzirom da je za područje općine Dubrovačko primorje raspisan jedan (1) 
tim, Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesija utvrdilo je da je za donošenje Odluke o 
odabiru potrebno utvrditi prednost po kriteriju radnog staža nositelja tima. 
 
Dana 29. ožujka 2016. godine Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio je Odluku o 
odabiru najpovolnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene 
djelatnosti – zdravstvene njege u kući. Odabrali su se najpovoljniji ponuditelji i to: Ustanova 
za zdravstvenu njegu u kući Ivana i Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Lenka Hakštok. 
 
Ministarstvo zdravlja 13. travnja 2016. godine donijelo je suglasnost na Odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje javne zdravstvene djelatnosti. 
 
U 2016. godini došlo je do prestanka 6 (šest) koncesija i to: 
- u zdravstvenoj djelatnosti obiteljske (opće) medicine 1 (jedna) koncesija - ispunjenja 
zakonskih uvjeta odlaskom u mirovinu,  
- dentalne zdravstvene zaštite 2 (dvije) -  ispunjenja zakonskih uvjeta odlaskom u mirovinu, 
- zdravstvene njege u kući 3 (tri) – jednostranim raskidom ugovora i slučajevima određenim 
Ugovorom o koncesiji (smrt koncesionara). 
 
Povrat ordinacija/djelatnosti u sastav domova zdravlja u 2016. godini:  
 
 - Janja Volarević 
Upravno vijeće Doma zdravlja Metković donijelo je na svojoj sjednici održanoj dana 12. 
studenog 2015. godine Odluku o povratu ordinacije/djelatnosti u sastav Doma zdravlja 
Metković (ordinacija/djelatnost se vraća u DZ od 06. siječnja 2016. godine). Sukladno istom, 
Župan Dubrovačko-neretvanske županije donio je dana 15. prosinca 2015. godine Odluku o 
povratu ordinacije u sastav Doma zdravlja Metković. 
 
- Branka Begenišić 
Upravno vijeće Doma zdravlja Dubrovnik donijelo je na svojoj sjednici dana 16. rujna 2016. 
godine  Odluku o povratu tima u sastav Doma zdravlja Dubrovnik jednog tima zdravstvene 
njege u kući za područje Općine Župa dubrovačka i jednog tima zdravstvene njege u kući za 
područje grada Dubrovnika.  Sukladno navedenom, Župan Dubrovačko-neretvanske županije 



dana 19. rujna 2016. godine donio je Zaključak o povratu timova zdravstvene njege u kući u 
sastav Doma zdravlja Dubrovnik. 
 
- Alojzije Grgić 
Dana 21. lipnja 2016. godine Ministarstvo zdravlja je donijelo Rješenje kojim se  Alojziju 
Grgiću, dr. med. spec. ginekologije i opstetricije odobrava produženje rada u mreži javne 
zdravstvene službe do 31. prosinca 2016. godine. Upravno vijeće Doma zdravlja Dubrovnik je 
09. studenog 2016. godine donijelo Odluku o povratu ordinacije zdravstvene zaštite žena u 
sastav Doma zdravlja Dubrovnik. Sukladno navedenom, Župan Dubrovačko-neretvanske 
županije dana 06. prosinca 2016. godine donio je Odluku o povratu ordinacije u sastav Doma 
zdravlja Dubrovnik. 
 
- Jadranka Rizzi 
Dana 24. svibnja 2016. godine Ministarstvo zdravlja je donijelo Rješenje kojim se Jadranki 
Rizzi, dr. med. dent. odobrava produženje rada u mreži javne zdravstvene službe do 31. 
prosinca 2016. godine. Upravno vijeće Doma zdravlja Dubrovnik je 09. studenog 2016. 
godine donijelo Odluku o povratu ordinacije dentalne medicine u sastav Doma zdravlja 
Dubrovnik. Sukladno navedenom, Župan Dubrovačko-neretvanske županije dana 21. 
studenog 2016. godine donio je Odluku o povratu ordinacije u sastav Doma zdravlja 
Dubrovnik. 
 

FINANCIJSKI UČINAK NA PRORAČUN ŽUPANIJE 
Ukupni prihodi od koncesija za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine iznosi 360.462,00 
kuna i to kako sljedi: 
 

ZDRAVSTVENA DJELATNOST PRIHOD 
OBITELJSKA (OPĆA) MEDICINA 147.397,00 

DENTALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 106.904,00 
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA PREDŠKOLSKE 
DJECE 14.954,00 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽENA 14.976,00 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA 14.758,00 

MEDICINA RADA 5.971,00 

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI 55.502,00 

UKUPNO 360.462,00 
 
Iz prenesenih prihoda od koncesija, odnosno prihoda iz prethodnih godina, u 2016. godini 
financirano je sljedeće: 
- Dom zdravlja Dubrovnik iznos od 319.398,75 kuna za financiranje rashoda za usluge i 
sanitetsko vozilo i iznos od 80.000,00 kuna za financiranje opreme za palijativnu skrb, 
- Zavod za hitnu medicinu DNŽ iznos od 150.000,00 kuna za financiranje hitne medicinske 
službe u Orebiću i iznos od 28.296,00 kuna za financiranje usluga helihopterske službe. 



JAVNI INTERES DAVANJA KONCESIJE 
 
Jedan od strateških ciljeva razvitka zdravstva je rekonstrukcija zdravstvenog sustava na 
principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj 
zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite i domova zdravlja – izvadak iz 
Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020. ("Narodne novine" broj 116/12.). 
Sukladno istom javljaju se i nove uloge u Županiji: 

 
- Koncesijama u zdravstvu Županija dobiva aktivniju ulogu u organizaciji 

zdravstvene zaštite 
- Stvaraju se novi mehanizmi plaćanja, bolje funkcioniranje domova zdravlja s 

boljom likvidnošću 
- Osigurava se opstanak „manjih timova“, timova s manjim brojem pacijenata od 

predviđenog broja po kriterijima HZZO-a što je posebno važno za naše otoke i 
ruralna područja. Za njih će HZZO plaćati puni iznos glavarine a ne glavarinu po 
broju pacijenata. 

-  S uvođenjem koncesija Županija dobiva veću ulogu u usmjeravanju zdravstva, 
odlučuje hoće li županijsko zdravstvo ići prema privatnom ili javnom sektoru 
(koncesija ili zaposlenik doma zdravlja). 

 
Nažalost, važeći koncesijski ugovor uvjetovan od strane Ministarstva zdravstva ne ostavlja 
mogučnost organiziranja dežurstva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u neradnim danima. 
 
 

PROČELNIK 
 Dario Kulišić 

 
 
 
 
 
 
Izvješće izradio: 
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 40. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08., 71/10., 
139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 
70/16.), članka 25. Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj 125/08. i 143/12.) te na 
temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije" broj 7/09., 10/10. i 3/13.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije 
donosi slijedeći 
 
 

 
 

Z A K L J U Č A K 
 

 
 
 
Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o koncesijama za obavljanje javne 
zdravstvene službe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2016. godinu i prosljeđuje 
Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 500-01/17-01/07 
URBROJ: 2117/1-01-17-9 
Dubrovnik, 26. lipnja 2017. godine 
 
 
         
 
 
 
 
           Župan 
 
          Nikola Dobroslavić, prof. 
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