
Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj: 150/08., 

71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11. i 12/12), članka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova 

("Narodne novine" broj: 136/12) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ("Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije", broj: 8/09) Županijska skupština Šibensko-kninske 

županije na _____ sjednici od _______________ 2013. godine,  d o n o s i 

 

 

ODLUKU 

 

o podnošenju zahtjeva Vladi Republike Hrvatske za provođenje  

postupka sanacije javne ustanove Opće bolnice Šibensko-kninske županije 

 

I.  

 

Podnosi se zahtjev Vladi Republike Hrvatske za provođenje sanacije javne ustanove Opće 

bolnice Šibensko-kninske županije u skladu s odredbama Zakona o sanaciji javnih ustanova 

("Narodne novine" broj: 136/12.).  

 

II. 

 

Stanje nepodmirenih novčanih obveza Opće bolnice Šibensko-kninske županije, Šibenik na 

dan 31. prosinca 2012. godine iznosi 82.021.116,68 kuna (slovima: osamdesetdvamilijuna 

dvadesetjednutisućustošesnaest kuna i šezdesetosam lipa). 

Obveza za kredit OTP banci je 57.733.852,00 kuna (slovima: pedesetsedammilijuna 

sedamstotridesettritisućeosamstopedesetdvije kune). Kredit nije u dospijeću, mjesečni anuiteti 

se uredno podmiruju. Kredit je podignut 2007. godine u cijelosti radi restrukturiranja obveza 

prema dobavljačima za tekuće poslovanje i zaposlene. 

Avans HZZO-a u iznosu od 87.718.676,00 kuna (slovima: osamdesetsedammilijuna 

sedamstoosamnaesttisućašestosedamdesetšest kuna), isto se odnosi na razliku između 

proračuna bolnice (limita) i izvršenih usluga. 

Sastavni dio ove Odluke je knjigovodstveni iskaz popisa vjerovnika sa stanjem nepodmirenih 

novčanih obveza Opće bolnice Šibensko-kninske županije na dan 31. prosinca 2012. godine.  

 

III.  

 

Ukupna potraživanja Opće bolnice Šibensko-kninske županije 31. prosinca 2012. godine 

iznose 14.478.315,96 kuna (slovima: četrnaestmilijunačetristosedamdesetosamtisuća 

tristopetnaest kuna i devedesetšest lipa). 

 

IV.  

 

Razlozi zbog kojih Šibensko-kninska županija ne može pokriti nastale gubitke ili ispunjavati 

novčane obveze iz točke II. ove odluke u zakonom utvrđenim rokovima su: 

- nastali gubitci i nepodmirene novčane obveze nisu rezultat neizvršavanja prava i 

obveza Šibensko-kninske županije kao osnivača, već rezultat neusklađenih potreba i 

mogućnosti u pružanju zdravstvene zaštite na području Šibensko-kninske županije, te 

prava i obveza između Opće bolnice Šibensko-kninske županije i Hrvatskog zavoda za 

zdravstveno osiguranje, koji su dijelom uvjetovani općim financijskim problemima u 

Državi; 

- nemogućnosti značajnijeg utjecaja na poslovanje Ustanove u 2013. godini koje se 

financijski pogoršava zbog uvjeta ugovaranja sa HZZO-om i smanjenja limita, što 

generira nove gubitke; 



- ukupna sredstva županijskog proračuna u 2013. godini, osigurana za izvršenje svih 

poslova iz zakonski utvrđene nadležnosti Županije, iznose 120.360.000,00 kuna, te je 

vidljiv nerazmjer između financijskih mogućnosti osnivača i potrebnih sredstava za 

sanaciju ustanova. 

 

V. 

 

Tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku 

sanacije Šibensko-kninska županija se kao osnivač Ustanove odriče svih osnivačkih prava, 

odnosno svih prava i obveza koje ima prema Općoj bolnici Šibensko-kninske županije.  

 

VI. 

 

Ova odluka donosi se slijedom zakonskih odredbi, a nakon sastanka ministra zdravlja Rajka 

Ostojića i predstavnika Hrvatske zajednice županija, održanog 29. siječnja 2013. u Zagrebu i 

datih garancija da programom sanacije, koji osnivaču nije poznat, neće doći do ukidanja 

odjela, ukidanja djelatnosti, smanjenja broja kreveta, smanjenja broja zaposlenih, kao niti 

spajanja bolnica.  

Ukoliko bi programom sanacije ipak bila predviđena neka od navedenih mjera, Skupština 

Šibensko-kninske županije zadržava pravo preispitivanja odluke o odricanju od osnivačkih 

prava ustanove. 

VII. 

 

Vodeći računa o kontinuitetu unaprjeđenja prostornih i tehničkih uvjeta Ustanove, naglašava 

se potreba dovršetka započetih i planiranih projekata iz decentraliziranih sredstava za 2013. 

godinu i Državnog proračuna za 2013. godinu, a to su Objedinjeni hitni bolnički prijam, 

uređenje prostora onkologije, nabava CT uređaja, nabava RTG uređaja sa C-lukom, kao i 

planiranog uređenja prostora bivšeg plućnog dispanzera. 

  

VIII. 

 

Ističe se činjenica neodgovarajućih prostornih uvjeta bolnice, kako u smislu veličine prostora 

koji su znatno ispod standarda, tako i organizacije prostora paviljonskog tipa. U tom smislu 

nužna je izgradnja nove bolničke zgrade u Šibeniku i nastavak projekta koji je započet 

izradom programskih smjernica, određivanjem lokacije i pripremom idejnog projekta, za koji 

je u 2013. godini predviđeno 750.000,00 kuna iz decentraliziranih sredstava i isto toliko 

izvornih sredstava županijskog proračuna. 

 

IX. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavlja se Vladi Republike Hrvatske putem 

Ministarstva zdravlja radi daljnjeg postupanja, a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije“. 

 

Klasa: 510-01/13-01/ 

Urbroj: 2182/1-01-13-1 

Šibenik, _______________ 2013. 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

        P R E D S J E D N I K 

             Josip Odak, prof. 


