
 

Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka  

32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, 

broj 11/09, 7/10, 10/10 i 02/13), Župan Splitsko-dalmatinske županije 19. kolovoza  2014., 

donio je 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije 

 za obavljanje javne zdravstvene službe  

 

 

Članak 1. 

 

 Osniva se Stručno povjerenstvo za koncesije za obavljanje javne zdravstvene 

službe u Splitsko-dalmatinskoj županiji  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

Članak 2. 

 

 Povjerenstvo ima predsjednika i četiri  člana 

 

  1. Luka Brčić, prof. -  za predsjednika 

 2. prim.Dragomir Petric, dr.med., za člana 

 3. Helena Bandalović, dipl.iur., za člana 

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

 5. Neda Modrić, dipl.iur., za člana 

  

Članak 3. 

 

 Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

- suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti koncesije, odnosno analize 

davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim 

zakonom i izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija 

za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, 

- pregled i ocjena pristiglih ponuda, u skladu s pravilima postupka davanja koncesije, 

- utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesija ili prijedloga odluke o poništenju 

postupka davanja koncesija te obrazloženja tih prijedloga, 

- obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.   

 

 

Članak 4. 

 

 Predsjednik i članovi  Povjerenstva  imaju pravo na naknadu. 

 Naknada se određuje u neto iznosu dnevnice koja se isplaćuje zaposlenicima u 

upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije, a pravo na naknadu predsjednik i članovi 

Povjerenstva  imaju 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 kilometara. 



              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 5. 

 

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo  obavlja Upravni odjel za 

zdravstvo i socijalnu skrb Splitsko-dalmatinske županije. 

  

 

Članak 6. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju 

Stručnog povjerenstva za koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe  KLASA:020-

01/10-02/13, UR.BROJ:2181/1-02-10-01 od 02.veljače 2010.godine, Odluka o izmjeni  

Odluke o osnivanju KLASA:500-09/11-01/05, URBROJ:2181/1-02-11-2 od 19.01.2011. 

godine i Odluka o razrješenju i  imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija za 

obavljanju javne zdravstvene službe KLASA:080-01/12-03/0098, UR.BROJ:2181/1-02-12-2 

od 30.listopada 2012. g. 

 

 

Članak 7. 

 

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

dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA:   080-01/14-03/106 

URBROJ: 2181/1-02-14-4 

Split,  19. kolovoza  2014. 

  

                                                                  Ž U P A N 

        

 

              Zlatko Ževrnja, dipl.oec., v.r. 

 

 

 

 

 


