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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Nacrt prijedloga Odluke o broju ordinacija u Domu  

zdravlja Zadarske županije  

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

Zadarska županija 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade 

 

Cilj i glavne teme savjetovanja Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup 

informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) 

provedeno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga 

Odluke o broju ordinacija u Domu zdravlja Zadarske 

županije  

Odluku donosi Županijska skupština Zadarske županije 

sukladno odredbama članka 103. novog Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18). 

Odluka je temeljni provedbeni akt za popunjavanje mreže 

javne zdravstvene službe kojom jedinice područne 

(regionalne)samouprave , sukladno članku 11. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti, ostvaruju svoja prava,obveze, zadaće i 

ciljeve zdravstvene zaštite na svom području.  

 

Stupanjem na snagu ove Odluke Doma zdravlja Zadarske 

županije kao nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj 

razini zdravstvene djelatnosti, u skladu s važećom Mrežom 

javne zdravstvene službe, u svom sastavu mora imati 25% 

ordinacija u skladu s mrežom javne zdravstvene službe  

djelatnostima: 

- obiteljske (opće) medicine,  

- stomatološke zdravstvene zaštite,  

- zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece,  

- zdravstvene zaštite žena,  

- laboratorijske dijagnostike, 

- medicine rada  i 

- zdravstvene njege u kući.  

 

Datum dokumenta 10.lipnja 2019. godine  

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

drugi odgovarajući način? 

 

Ako jest, kada je nacrt objavljen 

i koliko vremena je ostavljeno 

Nacrt prijedloga odluke objavljen je na internetskoj 

stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr.  

 

 

Javno savjetovanje trajalo je15 dana te je bilo otvoreno od 

23. svibnja do 7.lipnja 2019. godine. 

http://www.zadarska-zupanija.hr/
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za savjetovanje? 

 

 

Ako nije, zašto? 

 

 

 

 

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očekivanja? 

Tijekom internetske javne rasprave očitovanje na nacrt 

prijedloga odluke dostavili su:  

 

-Stjepan Bandalo, dr.med.dent (dentalna medicina) 

- Fani Žunić-Pedišić, dr. med. spec.(medicina rada) 

- Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju- 

 - Svjetlana Grga Jordan, dr. med.(obiteljska medicina) 

- Klaudija Gospić, dr. med. spec. (obiteljska medicina) 

- Mia Bajković, dr med. 

- Mirjana Matković, (u ime liječnika sadašnjih i budućih) 

- Terezija Punoš, dr. med. spec.(obiteljska medicina) 

- Nevena Švorinić, dr. med. spec. (pedijatrija) 

- Tereza Tičić Rokov, dr. med. spec.(pedijatrija) 

 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDABA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primjedbe na članak 2. Nacrta prijedloga Odluke u 

kojemu je utvrđeno kako Dom zdravlja Zadarske županije 

u skladu s važećom Mrežom javne zdravstvene službe, u 

svom sastavu mora imati 25% ordinacija u djelatnostima: 

- obiteljske (opće) medicine,  

- stomatološke zdravstvene zaštite,  

- zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece,  

- zdravstvene zaštite žena,  

- laboratorijske dijagnostike, 

- medicine rada  i 

- zdravstvene njege u kući, imali su:  

Stjepan Bandalo, dr. dent .med. ima primjedbu kako je 

dom zdravlja, sukladno članku 103. točka 3. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18) u obvezi 

osigurati DO 25% ordinacija., što znači da može imati i 

manji broj ordinacija, ali ne može imati veći broj te je 

protuzakonito odrediti točan postotak ordinacija. 

Fani Žunić Pedišić, dr. med. spec. podnijela je primjedbu 

u dva navrata (4.lipnja i 6. lipnja 2019. nadopunu) na isti 

članak 2. predmetne Odluke tvrdeći kako određivanje 

maksimalnog postotka broja ordinacija u domu zdravlja 

nanosi štetu malim djelatnostima (medicina rada) te 

predlaže da se smanji postotak ordinacija koje moraju 

ostati pri domu zdravlja donošenjem slobodnog izbora 

tumačenja (do 25% pa to može biti bilo koji postotak) , ali 
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nikako najstrožim kriterijem od fiksnih 25 %. Isto tako, 

uočila je grešku u tabelarnom prikazu Mreže JZS u 

Zadarskoj županija u sadržaju Poziva na sudjelovanje u 

savjetovanju s javnošću (upisano je kako s HZZO-om 

ugovoreno 3 umjesto 4 tima u djelatnosti medicine reda te 

1 umjesto 2 tima Doma zdravlja Zadarske županije ). 

Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 

općenito je iskazalo neslaganje s nacrtom prijedloga 

odluke o broju ordinacija u Domu zdravlja Zadarske 

županije. 

 

Mia Bajković, dr. med. smatra kako je utvrđenih 25 % 

ordinacija koje mora imati Dom zdravlja Zadarske 

županije prevelik u odnosu na male specijalizacije i mlade 

liječnike.  

Nevena Švorinić, dr. med. spec. i Tereza Tičić Rokov  

podnijele su primjedbe na zajedničkom obrascu na 

postotak od 25% ordinacija smatrajući kako je previsok. 

Mirjana Matković, u ime sadašnjih i budućih liječnika u 

domovima zdravlja i u ime pacijenata općenito smatra da 

su utvrđeni uvjeti prezahtjevni i nepovoljni te da uvjete 

treba olakšati,a ne otežati jer zadovoljniji doktori svojim 

statusom zadovoljniji su i pacijenti. 

 

Na članak 4. Nacrta prijedloga Odluke o broju ordinacija 

u Domu zdravlja Zadarske županije u kojemu su utvrđeni 

kumulativni uvjeti koje zdravstveni radnik mora 

ispunjavati u trenutku podnošenja zahtjeva kojim iskazuje 

interes za obavljanje privatne praske ( ordinaciji) u zakupu 

poslovnog prostora Doma zdravlja i to:  

- da je najmanje 5 godina zaposlen u toj djelatnosti u 

Domu zdravlja kao nositelj tima, 

- da radi u punom radnom vremenu, 

- da je uredno ispunjavao obveze iz ugovora o radu s 

Domom zdravlja, 

- da je stekao stupanj doktora specijalista i ispunio 

sve obveze prema zdravstvenoj ustanovi iz ugovora o 

specijalističkom usavršavanju, primjedbe su podnijeli:  

Stjepan Bandalo. dr. med.dent. ima primjedbu na uvjet 

(pet godina zaposlen u toj djelatnosti u Domu zdravlja kao 

nositelj tima) temeljem kojeg upravno vijeće ustanove 

odlučuje o zahtjevu zdravstvenog radnika za obavljanje 

privatne prakse u ordinaciji te predlaže da se taj uvjet 

makne pozivajući se na članak 268. Zakona o zdravstvenoj 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihvaćene primjedbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaštiti. 

Svjetlana Grga Jordan, dr. med. smatra  kako godine 

provedene na specijalizaciji i obveze po osnovi tog 

ugovora ne bi trebale biti među uvjetima navedenim u 

članku 4.  

Fani Žunić Pedišić, dr. med. spec. smatra kako su u 

članku 4. Nacrta prijedloga Odluke utvrđene rigoroznije 

odredbe od mogućnosti koje mladim doktorima 

specijalistima daje novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti 

poziva se na akt Hrvatskog zavoda za zdravstveno 

osiguranje koji je upućen ravnateljima domova zdravlja i 

koji daje mogućnost drugačijeg pristupa  te predlaže da se 

ovaj članak briše jer direktno krši Zakon o zdravstvenoj 

zaštiti 

Klaudija Gospić, dr. med. spec. nema konkretnu 

primjedbu na sadržaj Odluke ali je uputila pitanje na 

Obrascu za dostavu prijedloga, a koje se odnosi na njenu 

konkretnu situaciju i obvezu prema Domu zdravlja 

Zadarske županije.  

Terezija Punoš, dr. med. spec. smatra da se ovim 

prijedlogom mladim liječnicima onemogućava zakup te 

misli da je suvišno tražiti ispunjavanje specijalističkih 

obveza  za ostanak u istom prostoru. 

 

Prihvaćene su primjedbe na članak 4. Nacrta prijedloga 

Odluke kojima se traži brisanje utvrđenih kumulativnih 

uvjeta (da je najmanje 5 godina zaposlen u toj djelatnosti 

u Domu zdravlja kao nositelj tima, da radi u punom 

radnom vremenu,da je uredno ispunjavao obveze iz 

ugovora o radu s Domom zdravlja,da je stekao stupanj 

doktora specijalista i ispunio sve obveze prema 

zdravstvenoj ustanovi iz ugovora o specijalističkom 

usavršavanju) te sukladno tome izmijenjen članak 4. 

Nacrta prijedloga glasi:  

Upravno vijeće odlučuje o zahtjevu zdravstvenog radnika, 

zaposlenika ustanove koji iskazuje interes za obavljanje 

privatne praske ( ordinaciji) u zakupu poslovnog prostora 

Doma zdravlja. 

 

Iznos zakupnine određuje se sukladno Odluci o kriterijima 

za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma 

zdravlja Zadarske županije koju donosi Županijska 

skupština Zadarske županije.   
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Primjedbe koje nisu prihvaćene 

i obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 

Člankom 268. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je 

kako zdravstveni radnici koji su u radnom odnosu u domu 

zdravlja najmanje posljednju godinu dana (tumačimo od 

dana podnošenja zahtjeva) i koji ispunjavaju uvjete za 

obavljanje privatne prakse iz članka 47. stavka 1. točaka 

1.-8. mogu podnijeti zahtjev za izdavanje rješenje o 

obavljanju privatne praske u ordinaciji sukladno članku 50. 

stavku 1. istog zakona koji kaže da uz zahtjev zdravstveni 

radnik obvezno prilaže sve dokaze navedene u članku 47., 

uključujući i dokaz raspolaganja prostorom. sukladno 

normativima i standardima za obavljanje privatne praske u 

pogledu prostora. 

 

 

Primjedba na članak 2. Nacrta prijedloga Odluke u kojoj se 

utvrđeni postotak ordinacija koje je u obvezi osigurati 

Dom zdravlja Zadarske županije smatra protivnim 

važećem zakonu koji kaže do 25% ordinacija , a ne točno 

25 % ordinacija, nije prihvaćena. Također, primjedbe u 

kojima se predlaže zbog interesa zdravstvenih djelatnika 

Doma zdravlja Zadarske županije utvrditi manji postotak 

ordinacija u svim ili u pojedinim djelatnostima, nisu 

prihvaćene. Naime, utvrđenim postotkom od 25% 

ordinacija koje je u obvezi osigurati Dom zdravlja 

Zadarske županije u predmetnim djelatnostima, štiti se 

interes cjelokupnog stanovništva Zadarske županije. Dom 

zdravlja Zadarske županije kao nositelj zdravstvene zaštite 

na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti, na ovaj način 

osigurava kontinuitet i dostupnost zdravstvene zaštite 

stanovništvu Zadarske županije na cjelokupnom području. 

Člankom 103. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne 

novine broj 100/18) osim obveze doma zdravlja da uz 

odluku osnivača u djelatnostima koje u mreži javne 

zdravstvene službe mogu obavljati privatni zdravstveni 

radnici, ima do 25 % ordinacija u odnosu na ukupan broj 

potrebnih ordinacija u mreži javne zdravstvene službe, 

utvrđena je i obveza osiguranja provođenje djelatnosti, ako 

obavljanje istih sukladno mreži javne zdravstvene službe 

nije drukčije organizirano. Primjerice, temeljem članka 13. 

Općih uvjeta ugovora o provođenju primarne zdravstvene 

zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (Narodne 

novine 160/13), nadležni dom zdravlja u slučaju 

spriječenosti privatnog zdravstvenog radnika ugovorenog s 

HZZO om za obavljanje zdravstvene djelatnosti u mreži 
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javne zdravstvene službe za određeno područje, u obvezi je 

osigurati kontinuiranost u pružanju zdravstvene zaštite 

osiguranih osoba. 

 

Nakon izvršene analize neprihvaćenih i prihvaćenih 

primjedbi, Nacrt prijedloga Odluke o broju ordinacija u 

Domu zdravlja Zadarske županije sukladno tome sadržajno 

je prilagođen te dostavljen županu kao ovlaštenom 

predlagatelju na prihvaćanje i upućivanje Županijskoj 

skupštini na nadležno postupanje. 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne 

financijske troškove. 

 

Tko je i kada izradio izvješće o 

provedenom savjetovanju? 

 

Ime i prezime: 

dr.sc. Franka Krajnović, 

pomoćnica pročelnika u 

Upravnom odjelu za 

zdravstvo, socijalnu skrb, 

udruge i mlade. 

Datum: 

10. lipnja 2019. godine 

 

 


