
Temeljem članka 45. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Narodne novine'', broj 100/18 i 125/19) 

i članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije (''Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske 

županije'', broj 7/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćen tekst, 6/18 i 11/20), Županijska skupština 

Dubrovačko - neretvanske županije, na ______ sjednici održanoj _________________donijela je  

 

 

Z A K L J U Č A K 

o donošenju Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe 

 

Članak 1.  

1. Predlaže se proširenje mreže u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite za još jednu  

    patronažnu sestru u općini Župa dubrovačka. 

 

2. Predlaže se proširenje mreže u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika za jedan novi tim  

    u općini Župa dubrovačka. 

 

3. Predlaže se proširenje mreže u djelatnosti opće/obiteljske medicine za ½ novog tima na otoku  

    Koločepu. 

 

4. Predlaže se premještanje tima opće/obiteljske medicine iz Lumbarde u Korčulu 

 

       5. Predlaže se proširenje mreže u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Korčuli (polivalentne)  

           za jedan novi tim. 

 

6. Predlaže se povećanje broja timova interne medicine u Korčuli za još jedan novi tim.  

 

Obrazloženje 

 

Točka 1. Za područje Župe dubrovačke, neophodno je proširiti mrežu u djelatnosti patronažne 

zdravstvene zaštite za još jednu novu patronažnu sestru, budući da se povećao broj stanovnika , a 

samim time i potreba za navedenom djelatnosti. 

 

Točka 2. Za područje Župe dubrovačke, neophodno je proširiti mrežu u djelatnosti zdravstvene njege u 

kući bolesnika za jedan novi tim, budući da se povećao broj stanovnika, a samim time i potreba za 

navedenom djelatnosti. 

 

Točka 3. Za područje otoka Koločepa, potrebno je proširiti mrežu u djelatnosti opće/obiteljske 

medicine za ½ novog tima. Prema postojećoj Mreži predviđeno je da za otok Koločep primarnu 

zdravstvenu zaštitu opće/obiteljske medicine obavlja  liječnik koji se nalazi na otoku Lopud. Često 

zbog nepovoljnih i otežanih vremenskih uvjeta  ne može se doći do otoka jer zbog nevremena ne 

prometuje brodska linija, no i u takvim situacijama potrebno je osigurati primjerenu medicinsku 

uslugu za one koji su u potrebi i žive na otoku. Ujedno, otok Koločep tokom ljeta uz stacionirane goste 

dočekuje iznimno velik broj dnevnih posjetitelja, a broj gostiju višestruko nadmašuje broj stavnika na 

otoku, stoga je jasno kako je i u tom vremenskom razdoblju uspostavljanjem ½ novog tima više nego 

opravdano  

 

Točka 4. Za područje Korčule potrebno je premjestiti tim opće/obiteljske medicine iz Lumbarde u 

Korčulu. Naime, na području općine Lumbarda ne postoji odgovarajući prostor za rad tima 

opće/obiteljske medicine, a zgrada Doma zdravlja Korčula u Korčuli udaljena je od mjesta Lumbarda 

cca 4 km te postoje redovite linije javnog prijevoza između dva mjesta, a što je za i za sustav 

povoljnije.  

 

Točka 5. Za područje Korčule potrebno je osnivati novi tim dentalne zdravstvene zaštite u Korčuli 

(polivalentne). Na području Grada Korčule i Općine Lumbarda koji je pod nadležnošću Doma zdravlja 



Korčula postoji cca 8500 stanovnika, odnosno osiguranika HZZO-a, a Mrežom su predviđena 3 tima. 

Kako standardni tim čini 1900 osiguranika potrebno je postojeću Mrežu proširiti za još jedan novi Tim 

dentalne zdravstvene zaštite.  

 

Točka 6. Za područje Korčule potrebno je povećati broj timova interne medicine za jedan tim.  Dom 

zdravlja Korčula trenutačno ima s HZZO-om ugovoren 1,925 tim interne medicine te dobro izvršenje 

u tim timovima unatoč tome što internisti dijelom rade i na Odjelu za hemodijalizu. Povećanjem još 

jednog tima usklađuje se stvarno stanje s Mrežom. Istim se olakšava život pacijentima na otoku koji 

ne moraju putovati do većih bolničkih centara kako bi primili zdravstvenu skrb, rasterećuju se bolnički 

centri te smanjuju troškovi sustava, budući da nema naloga za sanitetski prijevoz ili putnih naloga koje 

HZZO mora financirati. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko 

– neretvanske županije". 

 

 

KLASA: 500-01/20-01/62 

URBROJ: 2117/1-04-20- 

Dubrovnik, 

Predsjednica 

Županijske skupštine 

 

Dr. sc. Vilma Kosović dr. med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije, 

2. Ministarstvu zdravstva, Ksaver 200 a, 10000 Zagreb 

3. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, ovdje, 

4. Domu zdravlja Dubrovnik, Dr.  Ante Starčevića 1, Dubrovnik, 

5. Domu zdravlja Korčula, Ulica 57. br. 5. 20260 Korčula,   

6. Pismohrani. 



OBRAZLOŽENJE 

Mrežom javne zdravstvene službe određuje se za područje Republike Hrvatske odnosno 

jedinice područne (regionalne) samouprave te Grada Zagreba potreban broj zdravstvenih ustanova, 

potreban broj postelja po djelatnostima, broj zdravstvenih timova te privatnih zdravstvenih radnika s 

kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranjes klapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite. 

Mjerila za određivanje mreže javne zdravstvene službe utvrđuju se uzimajući u obzir: 

– zdravstveno stanje, broj, dobnu i socijalnu strukturu stanovništva 

– jednake uvjete odnosno mogućnosti za korištenje zdravstvenih usluga 

– potreban opseg pojedine djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona 

– stupanj urbanizacije područja, prometne povezanosti, specifičnosti naseljenosti te dostupnosti na 

demografski ugroženim područjima, osobito na otocima 

– utjecaj okoliša na zdravlje stanovništva i 

– gospodarske mogućnosti. 

Mrežu javne zdravstvene službe, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nadležnih komora i predstavničkih 

tijela jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, odlukom donosi ministar 

zdravstva. 

 

Prijedlog za Izmjenom i dopunom Mreže javne zdravstvene službe na razini primarne zdravstvene 

zaštite dostavili su Dom zdravlja Dubrovnik i Dom zdravlja Korčula. Sukladno dostavljenom, 

smatramo opravdanim:   

 

-  Proširenje mreže u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite za još jednu patronažnu  

   sestru u općini Župa Dubrovačka (sukladno važećoj Mreži predviđeni broj patronažnih      

   sestara je 1). 

Prema standardu zdravstvene zaštite predviđeno je jedno mjesto u djelatnosti patronažne 

zdravstvene zaštite na 5.100 stanovnika. Prema posljednjem popisu stanovnika iz 2011.g. općina Župa 

Dubrovačka imala je 8.457 stanovnika, a od 2011.g. do danas broj stanovnika je porastao. Naime,  

Prema dostupnim podacima, broj osiguranih osoba (prema prebivalištu, a bez boravišta) u navedenoj 

općini danas iznosi 9.566. Kako je to područje naseljeno pretežito mladim obiteljima, posljednjih 

godina znatno je povećan natalitet, te povećan upis djece u vrtiće i školu. Tako je u općini Župa 

Dubrovačka 2014. godine rođeno 158 djece što je zabilježeno kao najveći porast u jednoj općini na 

području cijele Republike Hrvatske. Od 2015.g. do 2020.g svake godine se rodi cca 100 djece. U 

2019.godini rođeno je 112 djece, a do 30. lipnja 2020.g. rođeno je 59 djece. Također u dječjim 

vrtićima godišnje se prosječno upiše preko 100 djece. 

Propisana obveza patronažne sestre je 6 posjeta svakom novorođenčetu (uz sve ostale propisane 

obveze prema ostalim pacijentima) što je nemoguće u ovim uvjetima. 

Postojeća jedna patronažna sestra ne može pružiti kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na preveliki broj 

stanovnika. 

Sve gore navedeno žurno zahtjeva povećanje broja mjesta u djelatnosti patronažne zdravstvene 

zaštite na području Župe Dubrovačke za još jedno mjesto. 

 

-    Proširenje mreže u djelatnosti zdravstvene njege u kući bolesnika za jedan  novi tim u općini 

Župa Dubrovačka (sukladno važećoj Mreži predviđeni broj timova (medicinskih sestara) je 2). 
Prema postojećem standardu zdravstvene zaštite, određeno je na cca 3.500 stanovnika jedna 

medicinska sestra u Mreži zdravstvene njege u kući bolesnika .  

Sadašnji broj osiguranih osoba sa prebivalištem na tom području je 9.566. Uz znatno povećanje broja 

stanovnika u Župi Dubrovačkoj, kako je i navedeno u prethodnom odlomku, velika otegotna okolnost 

za ovu djelatnost je i ta što je većinska struktura domaćinstava seoska (izvan središta Općine) te 

nepovoljna konfiguracija terena (veliki broj raštrkanih naselja ruralnog karaktera od kojih se mnoga 

nalaze u brdskim područjima). 

Sve navedeno, žurno zahtjeva povećanje za još jednu medicinsku sestru u Mreži u djelatnosti 

zdravstvene njege u kući bolesnika jer postojeće dvije medicinske sestre zdravstvene njege u kući 

bolesnika ne mogu obavljati kvalitetnu i potpunu zdravstvenu zaštitu. 

 



- Proširenje mreže u djelatnosti opće/obiteljske medicine za ½ novog tima na otoku Koločepu. 

Na otoku Koločepu trajno boravi približno 180 stanovnika pretežno starije životne dobi. Ostvarivanje 

zdravstvene zaštite stanovnika otoka Koločepa, prema postojećoj Mreži, predviđeno je na način da je 

nadležan obiteljski liječnik koji se nalazi na otoku Lopudu. Često zbog nepovoljnih i otežanih 

vremenskih uvjeta  ne može se doći do otoka jer zbog nevremena ne prometuje brodska linija, no i u 

takvim situacijama potrebno je osigurati primjerenu medicinsku uslugu za one koji su u potrebi i žive 

na otoku. Ujedno, otok Koločep tokom ljeta uz stacionirane goste dočekuje iznimno velik broj dnevnih 

posjetitelja, a broj gostiju višestruko nadmašuje broj stavnika na otoku, stoga je jasno kako je i u tom 

vremenskom razdoblju uspostavljanjem ½ novog tima više nego opravdano. 

 

-     Premještanje tima opće/obiteljske medicine iz Lumbarde u Korčulu 

Dom zdravlja Korčula pokriva i područje općine Lumbarda. Kako na području općine Lumbarda ne 

postoji odgovarajući prostor za rad tima opće/obiteljske medicine, a Dom zdravlja Korčula, odnosno 

zgrada Doma zdravlja Korčula u Korčuli je udaljena od mjesta Lumbarda cca 4 km, postoje redovite 

linije javnog prijevoza između dva mjesta, te ima dovoljno slobodnog prostora da organizira rad još 

jednog tima opće/obiteljske medicine smatramo da bi povoljnije za sustav organizirati navedeni tim u 

Korčuli.  

 

-    Proširenje mreže u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite u Korčuli (polivalentne) za jedan  

     novi tim 

Na području Grada Korčule i Općine Lumbarda koji je pod nadležnošću Doma zdravlja 

Korčula postoji cca 8500 stanovnika, odnosno osiguranika HZZO-a, a Mrežom su predviđena 3 tima. 

Kako standardni tim čini 1900 osiguranika smatramo opravdanim osnivanje još jednog tima dentalne 

zdravstvene zaštite. Predlažemo sjedište tima u Korčuli jer Dom zdravlja u Korčuli ima prostorne 

uvjete za otvaranje ordinacije u kojoj bi djelovao novi Tim. Prednost je i  dobra povezanost javnim 

prijevozom s okolnim mjestima, dok su udaljenosti između mjesta relativno male. U ostalim mjestima 

ne postoji adekvatan prostor i oprema za smještaj tima 

 

-    Povećanje broja timova interne medicine u Korčuli na 2 

U Domu zdravlja Korčula u Korčuli uz ostale djelatnosti postoji i djelatnost hemodijalize za 

čije su funkcioniranje izrazito važni internisti, osobito zbog udaljenosti od većih bolničkih centara. 

Kako Dom zdravlja Korčula trenutačno ima s HZZO-om ugovoren 1,925 tim interne medicine te 

dobro izvršenje u tim timovima unatoč tome što internisti dijelom rade i na Odjelu za hemodijalizu, 

smatramo da je evidentno da potreba za timovima interne medicine postoji. Time se usklađuje faktično 

stanje s Mrežom, olakšava život pacijentima koji ne moraju putovati do većih bolničkih centara kako 

bi primili zdravstvenu skrb, rasterećuju se bolnički centri te smanjuju troškovi sustava, budući da 

nema naloga za sanitetski prijevoz ili putnih naloga koje HZZO mora financirati. 

 

Sukladno navedenom, predlaže se donošenje Zaključka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                            DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK 
                            URED RAVNATELJA 
                            Dr. Ante Starčevića 1 
                            20000 Dubrovnik 
                            tel: +385 20 641610, fax: +385 20 422122 
                                     dom.zdravlja.dubrovnik@du.t-com.hr 
                                     www.dom-zdravlja-dubrovnik.hr 
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REPUBLIKA HRVATSKA 
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za društvene djelatnosti 
Pred Dvorom 1 
20000 Dubrovnik 

 
Dubrovnik, 4. kolovoza 2020.g. 

 
Predmet: Postupak proširenja i promjene mreže zdravstvene zaštite u djelatnostima  

     Patronaže i Zdravstvene njege u kući na području općine Župa Dubrovačka
      te Obiteljske medicine na području otoka Koločepa (Grad Dubrovnik) 

– predlaže se. 
 
Poštovani, 
Već smo se u više navrata obraćali Vašem odjelu sa zamolbom za pokretanje postupka 
izmjene mreže zdravstvene zaštite u određenim djelatnostima na području općine Župe 
Dubrovačke čiji je broj stanovnika u posljednje vrijeme znatno porastao što zahtjeva 
proširenje mreže zdravstvene zaštite u djelatnostima patronaže i  zdravstvene njege u 
kući.  
Ovim putem predlažemo i proširenje zdravstvene mreže u djelatnosti Obiteljske medicine 
na otoku Koločepu. 
 
Slijedom navedenoga molimo: 
 

1. Proširenje mreže u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite za jedno novo 
mjesto u općini Župa Dubrovačka (sada postoji samo jedno). 
 
Prema standardu zdravstvene zaštite jedno mjesto u mreži ide na 5.100 stanovnika. 
Prema posljednjem popisu stanovnika iz 2011.g. općina Župa Dubrovačka imala je 
8.457 stanovnika, a od 2011.g. do danas broj stanovnika sigurno je porastao za 
1.500. Prema dostupnim podacima, broj osiguranih osoba (prema prebivalištu, a 
bez boravišta) u navedenoj općini danas iznosi 9.566. Kako je to područje 
naseljeno pretežito mladim obiteljima, posljednjih godina znatno je povećan 
natalitet, te povećan upis djece u vrtiće i školu. Tako je u općini Župa Dubrovačka 
2014. godine rođeno 158 djece što je zabilježeno kao najveći porast u jednoj općini 
na području cijele Republike Hrvatske. Od 2015.g. do 2020.g svake godine se rodi 
cca 100 djece.U 2019.g. rođeno je 112 djece, a do 30. lipnja 2020.g. rođeno je 59 
djece. Također u dječjim vrtićima godišnje se prosječno upiše preko 100 djece. 
Propisana obveza patronažne sestre je 6 posjeta svakom novorođenčetu (uz sve 
ostale propisane obveze prema ostalim pacijentima) što je apsolutno nemoguće u 
ovim uvjetima. 
Sve gore navedeno žurno zahtjeva povećanje broja mjesta u djelatnosti patronažne 
zdravstvene zaštite na području Župe Dubrovačke za još jedno mesto. 
Napominjemo da postojeća jedna patronažna sestra ne može pružiti kvalitetnu 
zdravstvenu zaštitu na preveliki broj stanovnika. 



# dokument je poslan putem e-mala/faxmodema - bez potpisa # 
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2. Proširenje mreže u djelatnosti zdravstven njege u kući za jedno novo mjesto u 
općini Župa Dubrovačka (sada postoje 2 mjesta). 
Prema postojećem standardu zdravstvene zaštite, jedno mjesto u mreži 
zdravstvene njege u kući određeno je na cca 3.500 stanovnika.  
Sadašnji broj osiguranih osoba sa prebivalištem na tom području je 9.566 što 
upućuje na broj stanovnika veći od 10.000. Osim ranije navedenog znatnog 
povećanja broja stanovnika u Župi Dubrovačkoj, velika otegotna oklonost za ovu 
djelatnost koju treba posebno istaknuti je većinska seoska struktura domaćinstava 
(izvan središa Općine) te nepovoljna konfiguracija terena (veliki broj raštrkanih 
naselja ruralnog karaktera od kojih se mnoga nalaze u brdskim područjima). 
Sve navedeno, kao i kod djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite, žurno zahtjeva 
povećanje jednog mjesta u mreži u djelatnosti zdravstvene njege u kući jer 
postojeće dvije sestre zdravstvene njege u kući ne mogu obavljati kvalitetnu i 
potpunu zdravstvenu zaštitu, obzirom na sve navedene okolnosti. 

 
3. Proširenje mreže u djelatnosti obiteljske medicine za ½ novog tima na otoku 

Koločepu. 
Na otoku Koločepu trajno boravi cca 183 stanovnika pretežno starije dobi, a u 
ljetnim mjesecima broj stanovnika rase i za 3-4 puta više. 
Ostvarivanje zdravstvene zaštite stanovnika Koločepa na otoku Lopudu (prema 
postojećoj mreži nadležni obiteljski liječnik) vrlo je otežano, poglavito u zimskim 
mjesecima u vrijeme loših vremenskih prilika. U tim mjesecima zbog nevremena 
redovne brodske linije vrlo često ne voze. 
Obzirom na navedeno, predlažemo uspostavu ½ novog tima obiteljske medicine na 
otoku Koločepu.  
 
 

Molim Vas da pokrenete postupak proširenja broja zdravstvenih mreža prema našim 
prijedlozima.  
Ukoliko su potrebna dodatna obrazloženja ili pojašnjenja našeg prijedloga, stojimo na 
raspolaganju. 
  
S poštovanjem,  
 
 
Ravnatelj: 
Branko Bazdan 

 
 
 
Na znanje: 

- Župan, gosp.Nikola Dobroslavić, prof. 
- Načelnik Općine Župa Dubrovačka, gosp. Silvio Nardelli 
- Gradonačelnik Grada Dubrovnika, gosp. Mato Franković 
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Dubrovadko -neretvanska Lnp anija
Upravni odjel za druStvene dj elatnosti

Prid dvorom I
20 000 Dubrovnik

LIRED RA\TNATELJA

NaS mak: 2020/20
VaS mak:

Datum: 17. kolovoza 2020. godne

PREDMET: Izmjene i dopune MreZe javne zdravstvene sluZbe
- prijedlozi, daju se

PoStovani,

sukladno Va5em dopisu u kojemu traLite prijedloge izmjene i dopune MreZe javne zdravstvene sluZbe,
Dom zdravlja Kordula predlaie sljede6e:

- Premje5tanje tima op6e/obiteljske medicine iz Lumbarde u Kordulu
Dom zdravlja Kordula pokriva i podrudje op6ine Lumbarda. Kako na podrudju op6ine Lumbarda ne
postoji odgovaraju6i prostor zarad tima op6e/obiteljske medicine, a Dom zdravlja Kordula, odnosno
zgrada Doma zdravlja Kordula u Korduli je udaljena od mjesta Lumbarda cca 4 km, postoje redovite
linije javnog prijevoza izmedu dva mjesta, te ima dovoljno slobodnog prostora da organizira rad jo5
jednog tima op6e/obiteljske medicine, smatramo da bi povoljnije za sustav bilo organizirati navedenu
amb./tim u Korduli

- Osnivanje novog tima dentalne zdravstvene za5tite u Korduli (polivalentne)
MreZom Javne zdravstvene sluZbe NN 101/12 bio je predviden jedan tim dentalne zdravstvene zaitite
(polivalentne) u Lumbardi Sto je kasnije ukinuto lzmjenama MreZe javne zdravstvene sluZbe NN
ll3l15. Na podrudju Grada Kordule i Opdine Lumbarda koji je pod nadleZno56u Doma zdravlja Kordula
postoji cca 8500 stanovnika, odnosno osiguranika IlZZO-a, a mreZom su predvidena 3 tima. Kako
standardni tim dini 1900 osiguranika smatramo opravdanim osnivanje jo5 jednog tima dentalne
zdravstvene za5tite. PredlaZemo sjedi5te tima u Korduli jer, kao Sto smo naveli u prethodnoj todki, Dom
zdravlla u Korduli ima prostorne uvjete za smje5taj amb. odnosno tima, te je dobro javnim prijevozom
poyezara s okolnim mjestima, dok su udaljenosti izmedu mjesta relativno male. U ostalim mjestima ne
postoji adekvatan prostor i oprema za smje5taj tima

- Povedanje broja timova interne medicine u Korduli na 2
U Domu zdravlja Kordula u Korduli uz ostale djelatnosti postoji i djelatnost hemodijalize za dije su
funkcioniranj e izrazito vaZni internisti, osobito zbog udaljenosti od ve6ih bolnidkih centara. Kako Dom
zdravlja Kordula trenutadno ima sHZZO-om ugovoren 1,925 tim interne medicine te dobro izvr5enje u
tim timovima unatod tome Sto internisti dijelom rade i na Odjelu za hemodijalizu, smatramo da je
evidentno da potreba za timovima interne medicine postoji. Tirpe se uskladuje faktidno stanje s MreZom,
olak5ava Zivot pacijentima koji ne moraju putovati do ve6ih bolnidkih centara kako bi primili
zdravstvenu skrb, rastere6uju se bolnidki centri te smanjuju tro5liovi sustava, budu6i da nema nalogaza
sanitetski prijevoz ili putnih naloga kojeHZZO mora financirati.:

S po5tovanjem,



                             
            REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA 

   Upravni odjel za društvene djelatnosti 

 

KLASA: 500-01/20-01/62 

URBROJ: 2117/1-10/1-20-02 

Dubrovnik, 22. rujna 2020. godine 

                                                          DUBROVAČKO-NERETVANSKA                                     

                                                                              ŽUPANIJA 

                                     n/p župana Nikole Dobroslavića 

                                                                               -  ovdje  -                     

 

PREDMET: Prijedlog  Zaključka o donošenju Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe  

          za područje Dubrovačko-neretvanske županije,  

                        - dostavlja se 

 

PRAVNI TEMELJ: članak 81. stavak 4. Poslovnika Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije 

("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 8/09, 3/13, 4/14 i 4/15 - pročišćeni tekst), 

članak 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (''Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske 

županije'', broj: 7/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst, 6/18, 11/20), Zakon o zdravstvenoj zaštiti 

("Narodne novine", broj 100/18 i 125/19) i Mreže javne zdravstvene službe (Narodne novine, broj: 

101/12., 31/13., 113/15. i 20/18.) 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština  

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti  

IZVJESTITELJ: Jelena Dadić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti 

 

U privitku Vam dostavljamo Prijedlog Zaključka o donošenju  Izmjene i dopune Mreže javne 

zdravstvene službe za područje Dubrovačko-neretvanske županije, sa zamolbom da isti prihvatite i 

utvrdite prijedlog te uputite Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje. 

 

S poštovanjem, 

         Pročelnica 

 

        Jelena Dadić 

 

Prilozi:  

1. Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe za 

područje . 

2. Zahtjevi Doma zdravlja Dubrovnik i Doma zdravlja Korčula. 

 

 

Dostaviti: 

1. Naslovu, 

2. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, ovdje 

3. Pismohrani. 



 

Temeljem članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (''Službeni glasnik Dubrovačko-

neretvanske županije'', broj 7/09, 10/10, 3/13, 4/15 – pročišćeni tekst, 6/18 i 11/20) Župan 

Dubrovačko-neretvanske županije donosi sljedeći 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o donošenju Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe za 

područje Dubrovačko-neretvanske županije,  te prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i 

odlučivanje. 

 

 

 

KLASA: 500-01/20-01/62 

URBROJ: 2117/1-01-20-03 

Dubrovnik, 22. rujna 2020. godine 

 

 

 

         

                  Župan 

 

Nikola Dobroslavić 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Županijskoj skupštini Dubrovačko-neretvanske županije, ovdje, 

2. Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, ovdje, 

3. Pismohrani. 
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