
Temeljem članka 44. stavak 1. podstavak 4., članka 47. stavak 6. Zakona o koncesijama 
("Narodne novine" broj 143/12.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a 
u svezi sa člankom 4. stavak 2., člankom 9. stavak 1. podstavak 1. i 4. i člankom 158. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 70/12., 
144/12., 82/13., 159/13. i 22/14.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 2. listopada 2014. 
godine 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o jednostranom raskidu Ugovora o 
koncesiji za obavljanje javne zdravstvene 

službe u djelatnosti zdravstvene njege 
u kući na području Općine Ernestinovo 

 
 

I. 
 

Župan utvrđuje da je Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju "Sanitas" iz Osijeka, 
Hrvatske Republike 39 jednostrano raskinula Ugovor o koncesiji, Klasa: 510-01/11-01/6, Urbroj: 
2158/1-01-02-11-39 sklopljen s Osječko-baranjskom županijom dana 15. siječnja 2011. godine, a za 
obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući na području Općine 
Ernestinovo. 
 

Ugovor o koncesiji iz stavka 1. raskida se s danom 1. listopada 2014. godine temeljem Izjave 
Ravnateljice Ustanove od dana 16. rujna 2014. godine. 
 
 

II. 
 

S obzirom da je Mrežom javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 101/12. i 31/13.) 
utvrđeno da je za područje Općine Ernestinovo potreban 1 tim za obavljanje zdravstvene njege u kući, 
a da je koncesija za navedenu djelatnost na tom području dodijeljena za 2 tima zdravstvene njege u 
kući, po prestanku Ugovora o koncesiji iz točke I. ovog Zaključka za to područje nije potrebno 
osigurati novi tim za obavljanje ove djelatnosti. 
 
 

III. 
 

Provedbu ovoga Zaključka pratit će Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-
baranjske županije. 
 
 

IV. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 510-01/14-01/52 
Urbroj: 2158/1-01-02-14-2 
 
Osijek, 2. listopada 2014. 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 


