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Naslov dokumenta Nacrt Plana davanja koncesija za obavljanje javne 
zdravstvene službe na području Ličko – senjske županije za 
2016. godinu 
 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ličko – senjska županija  
Upravni odjel za društvene djelatnosti 

Cilj i glavne teme savjetovanja Javno savjetovanje provedeno je s ciljem prikupljanja 
mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti o 
nacrtu prijedloga Plana davanja koncesija za obavljanje 
javne zdravstvene službe na području Ličko – senjske 
županije ua 2016. godinu. 

 
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne 
novine“ broj 143/12) propisana je obveza izrade godišnjih i 
trogodišnjih planova davanja koncesija koji se dostavljaju 
Ministarstvu financija.  

 
Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u 
djelatnostima opće (obiteljske) medicine, dentalne 
zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene 
zaštite predškolske djece, zdravstvene njege u kući i 
medicine rada davat će se sukladno mreži javne 
zdravstvene službe, kao i zainteresiranosti za koncesije u 
određenoj djelatnosti zdravstvene zaštite te u skladu s 
člankom 78. stavkom 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, 
sukladno kojemu je potrebno osigurati da 30% ordinacija 
ostane pri domovima zdravlja. 

 
Ministarstvo zdravlja („Narodne novine“, br. 55/15) je 
donijelo Odluku o najvišem iznosu naknade za koncesiju za 
obavljanje javne zdravstvene službe u kojoj koncesionari 
koji su u vlastitom prostoru plaćaju koncesiju u iznosu od 
249,00. U Ličko-senjskoj županiji su dva koncesionara u 
vlastitom prostoru. 

 
Plan davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene 
službe na području Ličko-senjske županije 2014.-2016. 
godine, Župan je donio 7. travnja 2014. godine te je isto 
dostavljeno Ministarstvu financija. Sukladno čl. 56. točki 4. 
Zakona o koncesijama, Upravni odjel za društvene 
djelatnosti će zbog odstupanja godišnjeg plana od 
iskazanog srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja 
koncesija Ministarstvu financija dostaviti obrazloženje.  

 
Datum dokumenta 16. svibnja  2016. godine  
Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
drugi odgovarajući način? 
 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, 
na kojoj internetskoj stranici i 
koliko vremena je ostavljeno za 
savjetovanje? 

Nacrt Plana davanja koncesija za obavljanje javne 
zdravstvene službe na području Ličko – senjske županije ua 
2016. godinu bio je objavljen na www.licko-senjska.hr  
 
Javno savjetovanje trajalo je trideset dana te je bilo 
otvoreno od 12. travnja do 12. svibnja 2016. godine. 
 
 

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  
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Ako nije, zašto? 

 
 
- 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očekivanja? 

Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na nacrt  
Plana  nije dostavio niti jedan dionik. 
 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDABA: 
 
Prihvaćene primjedbe 
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 

- 
 
 
- 
 
- 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba internetskog  savjetovanja nije iziskivala  
dodatne financijske troškove. 

Tko je i kada izradio izvješće o 
provedenom savjetovanju? 

Ime i prezime: 
Jasna Peitel  

Datum: 
16. svibnja 2016.  

 

 


