
 Na temelju članka 12. Zakona o koncesijama ("Narodne novine", broj 125/08) 

i članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije", broj 11/09), župan Splitsko-dalmatinske županije 2. veljače 

2009. donio je  

 

 

O  D  L  U K  U 

o osnivanju i  imenovanju Stručnog povjerenstva 

za koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe 

                                      

 

 

                                            Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom osniva se Stručno Povjerenstvo za koncesije za obavljanje 

javno zdravstvene službe u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

 

                                                         Članak 2. 

 

 Povjerenstvo ima predsjednika i šest članova. 

 Za članove Povjerenstva imenuju se: 

  

 1. Luka Brčić, prof., - za predsjednika 

2. Josip Matković, prof. , za člana 

3. Mara Jakelić, dipl.oec., za člana 

4. Diana Luetić, dipl. iur., za člana 

5. dr.sc.med. Željko Šundov, za člana 

6. Marko Rađa, dr. med., za člana 

7. mr.sc. Mario Bagat, dr.med. , za člana 

 

                                                         Članak 3. 

 

 Povjerenstvo se imenuje na vrijeme od četiri godine, od dana stupanja na 

snagu ove Odluke. 

 Člana Povjerenstva može se razriješiti i prije isteka roka iz stavka 1. ovog 

članka na obrazloženi prijedlog predsjednika Povjerenstva. 

 

                                                          Članak 4. 

 

 Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

- daje stručnu pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i /ili 

studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i 

dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i 

primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude, 

- pregled i ocjena pristiglih ponuda, 

- utvrđuje prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje 

koncesije ili prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije , kao i 

obrazloženje danog prijedloga 
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- obavlja i ostale poslove potrebne za provedbu postupka davanja koncesije 

                                                          

                                                          

 

                                                             Članak 5. 

 

 Član Povjerenstva ima pravo na naknadu. 

 Naknada se određuje u netto iznosu u visini dnevnice koja se isplaćuje 

zaposlenima u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije, a pravo na naknadu 

član Povjerenstva ima za nazočnost sjednici. 

 Osim naknade iz stavka 2. ovog članka član Povjerenstva ima pravo i na 

naknadu prijevoznih troškova ukoliko je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta 

održavanja sjednice više od 20 km. 

 Naknada prijevoznih troškova priznaje se u visini cijene putne karte 

sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja člana Povjerenstva do mjesta 

održavanja sjednice. 

 Sredstva za naknade osiguravaju se u Proračunu Splitsko-dalmatinske 

županije na poziciji Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

                                                           Članak 6. 

 

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljaju Mara 

Kotromanović, dipl.iur.- stručni savjetnik za zdravstvo, socijalnu skrb i humanitarna 

pitanja i diplomirani ekonomist stručni suradnik za zdravstvo, socijalnu skrb i 

humanitarna pitanja u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

 

                                                          Članak 7. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije. 

 

 

KLASA: 020-01/10-02/13 

URBROJ: 2181/1-02-10-01 

Split,  2. veljače 2010.                                          

 

                                                                                                      Ž  U  P  A  N 

 

 

                                Ante Sanader, dipl.ing., v.r. 

 


