
 

 

Predmet: Reagiranje na odgovor vezan na Predstavku upućenu 25.svibnja 2017. 

 

Poštovana,  

 

zaprimili smo Vaš odgovor u svezi KoHOM-ove Predstavke upućene 25. svibnja 2017. Međutim, u 

njemu niste odgovorili na naše konkretne upite, pa Vas molimo da u što žurnijem roku to učinite. 

Navodi iz odgovora na predstavku u dijelu "Naime, i do sada u slučaju odlaska doktora medicine u 

mirovinu, timovi koji su u sustavu doma zdravlja na području gradske četvrti s viškom timova od 

utvrđenog, preseljavali su se u gradske četvrti s manjkom timova." Kontradiktorni navodima iz dopisa 

Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo od 19. svibnja 2017. koji su u upućeni Domovima 

zdravlja Zagreb (Istok, Centar i Zapad), a u kojima stoji "Obavijesti tih djelatnika uputiti će se 

Upravnom vijeću doma zdravlja u kojem je zdravstveni radnik zaposlen , ukoliko rade u ordinaci jama 

na području gradske četvrti za koju se dodjeljuje koncesija". 

Naime, isto tijelo, Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, najprije navodi da će uputiti upravnom 

vijeću doma zdravlja samo obavijesti o namjeri podnošenja ponude onih liječnika-zaposlenika doma 

zdravlja koji rade u ordinacijama na području gradske četvrti za koju se dodjeljuje koncesija da bi 

sada u ovom odgovoru navelo da će se liječnici koj i ne potpadaju u gradske četvrti s manjkom timova 
preseljavati u takve četvrti??! 

Podsjećamo da je Koordinacija Hrvatske obiteljske medicine i u svom priopćenju za javnost najoštri je 

osudila netransparentan i krajnje sumnjiv način na koji je Grad Zagreb  ponudio davanje koncesije  za 

obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine, te dentalne, ginekološke i pedijatrijske djelatnosti U 
Zagrebu.  

I dalje je ostalo nejasno zbog čega je nadležni Gradski ured za zdravstvo, nije, sukladno Zakonu 

raspisao natječaj za dodjeljivanje koncesije na području cijelog Grada, a najvišu sumnju bude kriterij i 

po kojima će se birati najpovoljniji ponuđači . Umjesto da se, kao u ostatku Hrvatske, a sukladno 

preporuci svih nadležnih liječničkih udruga, koncesije dodjeljuju po načelu dobrovoljnosti, radnog 

staža te specijalizacije iz potrebne djelatnosti, Grad Zagreb se odlučio za potpuno nejasne kriterije što  

otvara prostor za manipulacije. Naime, prema raspisanom natječaju teoretski bilo bi moguće da 

koncesiju dobije netko bez dana radnog staža ili specijalizacije samo zato što ima dobro opreml jenu 
ambulantu smještenu na području za koje se traži koncesija.  

Smatramo ovakav natječaj velikom nepravdom prema kolegama liječnicima koji imaju, sukladno 

postignutom dogovoru struke, sve uvjete i već godinama traže mogućnost da postanu koncesionari , 

ali i velikom opasnošću za pacijente koji bi mogli ostati bez medicinske pomoći kakva se očekuje. 

Slijedom navedenog, još jednom molimo da na našu predstavku odgovorite u cijelosti , odnosno po 
svim točkama. 

U prilogu, Predstavka KoHOM-a od 25. svibnja 2017. 

 

IO KoHOMa 



       REPUBLIKA HRVATSKA 

       GRAD ZAGREB 

       GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO 

 

 

Predmet: predstavka na obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne  

      zdravstvene službe na području grada Zagreba, od 25. 05. 2017. godine 

__________________________________________________________________________ 

1/ Obraćamo Vam se povodom Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne 

zdravstvene službe na području Grada Zagreba - za zdravstvene djelatnosti obiteljska (opća) 

medicina, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvena zaštita predškolske 

djece i medicine rada koju je Grad Zagreb dana 19. 05. 2017. objavio u Elektoničkom oglasniku javne 

nabave Republike Hrvatske. 

 Za mjesto obavljanja zdravstvenih djelatnosti koje su predmet koncesija određeno je 
područje jedinice lokalne samouprave - Grad Zagreb po gradskim četvrtima kako slijedi: 

 

ZDRAVSTVENA 
DJELATNOST 

  

MJESTO 

OBAVLJANJA 

DJELATNOSTI 

 Grad Zagreb, 
gradska četvrt 

  

OBITELJSKA 

(OPĆA) 

MEDICINA 

  

-broj mjesta 

(koncesija) u 
mreži- 

  

DENTALNA 

ZDRAVSTVENA 

ZAŠTITA 

  

-broj mjesta 

(koncesija) u 
mreži- 

ZDRAVSTVENA 

ZAŠTITA ŽENA 

  

  

-broj mjesta 

(koncesija) u 
mreži- 

  

ZDRAVSTVENA 

ZAŠTITA 

PREDŠKOLSKE 

DJECE 

-broj mjesta 

(koncesija) u 
mreži 

  

MEDICINA 

RADA 

-broj mjesta 

(koncesija) u 
mreži 

Brezovica 0 1 1 0   

Donji Grad 0 0 0 0   

Gornji grad - 

Medveščak 
0 0 0 0   

Novi Zagreb - 
Istok 

3 3 0 1   

Novi Zagreb - 
Zapad 

1 0 0 0   

Podsljeme 

(Šestine-Gračani-
0 0 1 0   



 

 Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja su slijedeći: Davatelj koncesije će odabrati 

najpovoljnije ponuditelje sukladno sljedećim kriterijima (redoslijedom kako su navedeni, s tim da 

prvenstvo pred ostalim kriterijima za odabir najpovoljnije ponude ima dosadašnji status ponuditelja 
kao ugovornog subjekta HZZO-a). 

 Dosadašnji status ugovornog subjekta HZZO-a. 

 b. Broj osiguranih osoba HZZO-a opredijeljenih za ponuditelja nositelja tima na području za 

koje ponuditelj podnosi ponudu za dodjelu koncesije  

 c. Sjedište zdravstvene ustanove ili podružnice odnosno sjedište privatne prakse bliže 
mjestu/lokaciji koja je predmet koncesije; 

 d. Dužina radnog staža u djelatnosti za koju se podnosi ponuda; 

 e. Druga edukacija koja potvrđuje osposobljenost za kvalitetniji rad u djelatnosti za koju se 
podnosi ponuda: 

 I. Poslijediplomski studij 

 II. Tečajevi I kategorije 

 III. Ostali tečajevi u funkciji osnovne djelatnosti; 

Markuševac 

Trnje 0 0 0 0   

Črnomerec 0 0 1 0   

Podsused - 

Vrapče 
2 1 1 0   

Stenjevec 2 3 1 1   

Trešnjevka - Jug 4 3 1 1   

Trešnjevka - 
Sjever 

0 0 1 0   

Donja Dubrava 2 1 3 0   

Gornja Dubrava 2 2 1 0   

Maksimir 3 0 2 0   

Pešćenica - 
Žitnjak 

1 1 1 0   

Sesvete 5 3 1 1   

UKUPNO 25 18 15 4 9 



 g. Opremljenost dodatnom opremom iznad propisanog minimalnog standarda prema 

Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za 
obavljanje zdravstvene djelatnosti. 

 

2/ Naime, Mrežom javne zdravstvene službe (Narodne novine150/2008, 71/2010, 139/2010, 

22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 22/2014, 154/2014, 113/2015) propisan je 

broj timova opće/obiteljske medicine na razini primarne zdravstvene zaštite po četvrtima u gradu 
Zagrebu kako slijedi  

„*S obzirom na broj osiguranih osoba u Gradu Zagrebu te činjenicu da su  postojeće ordinacije 

neravnomjerno raspoređene po gradskim četvrtima upućujemo na potrebu ujednačavanja 

dostupnosti izabranih doktora (isključivo prirodnim odljevom) prema niže razrađenoj tablici. 

1 ZAGREB – CENTAR BREZOVICA 7 

2 ZAGREB – CENTAR DONJI GRAD 20 

3 ZAGREB – CENTAR GORNJI GRAD - 

MEDVEŠČAK 17 

4 ZAGREB – CENTAR NOVI ZAGREB - 

ISTOK 33 

5 ZAGREB – CENTAR NOVI ZAGREB - 

ZAPAD 32 

6 ZAGREB – CENTAR 

PODSLJEME (ŠESTINE 

– GRAČANI – 

MARKUŠEVAC) 

11 

7 ZAGREB – CENTAR TRNJE 23 

8 ZAGREB – ZAPAD ČRNOMEREC 21 

9 ZAGREB – ZAPAD PODSUSED – 

VRAPČE 25 

10 ZAGREB – ZAPAD STENJEVEC 28 

11 ZAGREB – ZAPAD TREŠNJEVKA – JUG 37 

12 ZAGREB – ZAPAD/DZ MUP TREŠNJEVKA – 

SJEVER 37 

13 ZAGREB – ISTOK DONJA DUBRAVA 20 

14 ZAGREB – ISTOK GORNJA DUBRAVA 34 



15 ZAGREB – ISTOK/DZ MUP MAKSIMIR 28 

16 ZAGREB – ISTOK PEŠĆENICA – 

ŽITNJAK 31 

17 ZAGREB – ISTOK SESVETE 39 

IV GRAD ZAGREB UKUPNO 443“ 

 

 Međutim, iz citirane odredbe je razvidno da se ista odnosi samo na prirodni odljev liječnika 

tako da se zasigurno ne može primijeniti kao uvjet u predmetnom natječaju već se isključivo može 

primijeniti tablica iz Mreže javne zdravstvene službe u kojoj je naznačeno da je za područje grada 
Zagreba potrebno barem 443 tima opće/obiteljske medicine.  

 Gore navedenom tablicom iz natječaja, veliki dio liječnika u Zagrebu protuzakonito je 

ograničen da aplicira za predmetni natječaj budući se navedena tablica uopće nije mogla postaviti 
kao mjesto/kriterij za obavljanje djelatnosti. 

 

3/ Nadalje, iz obavijesti nije jasno da li se koncesija daje za buduće/novotovorene ordinacije ili 
postojeće?! 

 Ako je riječ o postojećim ordinacijama onda se zaista postavlja pitanje zbog čega se u samo u 

određenim četvrtima daju koncesije, a npr. u nekoj drugoj ne?? 

 Međutim, u obavijesti gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba o namjeri davanja 

koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini od 19.5.2017., Klasa: 501-01/17-

01/108, URBROJ: 251-11-02-1/005-17-3/ obavještava se DOMOVE ZDRAVLJA o namjeri davanja 

koncesije i u tekstu između ostalog navodi „gdje postoji manjak timova“ tako da bi se to moglo 

protumačiti da se davanje koncesije odnosi na nove timove ali u tom slučaju nije jasno zbog čega 

onda grad Zagreb obavještava Domove zdravlja budući dobivanjei suglasnost od Doma zdravlja i 

posljedično eventualno dobivanje koncesije  praktički nebi predstavljalo osnivanje novog tima. 

 

4/ Iz gore spomenuta dva sporna pitanja (pitanje mjesta obavljanja djelatnosti za koju je 

raspisana koncesija i pitanje postojećeg ili novog tima) nameću se posljedično daljnja pitanja pa tako 

kod kriterija da pravo prvenstva ima dosadašnji status ugovornog partnera HZZO-a nije jasno da da li 

se već ugovoreni subjekt sa neke druge lokacije za koju nije raspisan natječaj može javiti na to „novo 

otvoreno“ mjesto u mreži? 

 Nadalje, kriterij pod c) je potpuno nejasan budući nije uopće točno određeno koje je to 

mjesto/lokacija od kojeg se računa udaljenost sjedišta privatne prakse odnosno zdravstvene 
ustanove?!  

 Isto tako, treba naglasiti da su sve udruge obiteljske medicine u RH postigle konsenzus o 

kriterijima za dodjelu koncesije, a na prvom mjestu je završen specijalistički program i položen 

specijalistički ispit iz obiteljske medicine koji je usklađen i priznat u EU pa je zaista nevjerojatno da 
specijalizacija nije uvrštena u niti jedan od kriterija predmetnog natječaja. 

 



5/ Radi svega navedenog, predlažemo da se uvjeti i kriteriji natječaja jasno i precizno definiraju 

te da se za mjesto obavljanja zdravstvenih djelatnosti koje su predmet koncesije odredi cjelokupno 
područje jedinice lokalne samouprave - Grada Zagreb. 

 U protivnom, predložiti ćemo upravni nadzor nad provođenjem predmetnog natječaja kako 
bi se utvrdile spomenute nepravilnosti. 

 

 

U Zagrebu, 25. svibnja 2017. godine 

 

 

 


