
          Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne 
novine», broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 
144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim 
standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u prvom 
tromjesečju 2016. godine («Narodne novine», broj 122/15) i članka 32. Statuta  
Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 8/09 
i 4/13), Županijska skupština Šibensko-kninske županije, na __. sjednici, od  
________ 2015.  godine,  d o n o s i   

 

O  D  L  U  K  U  
o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije    

između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije 
u prvom tromjesečju  2016. godine  

 
1. Financijska sredstva za decentralizirane funkcije između zdravstvenih 

ustanova na području Šibensko-kninske županije u prvom tromjesečju 2016. 
godine u iznosu od 3.538.191,00 kn  raspoređuju se kako slijedi: 

 
Opća bolnica Šibensko-kninske županije Šibenik …....... 1.587.500,00 kn                                                     
Opća i veteranska bolnica «Hrvatski ponos» Knin ……..    782.500,00 kn 

       Dom zdravlja Šibenik ……………………………………....    375.000,00 kn  
      Dom zdravlja Drniš …………………………………………    175.000,00 kn  
       Dom zdravlja Knin ………………………………………....    192.500,00 kn  
       Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije…..    213.191,00 kn 
       Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije…    212.500,00 kn   
           ______________________________________________________________  
                                                          Ukupno: ………………...         3.538.191,00 kn  
                                                                                             

2. Raspored sredstava vrši se sukladno Odluci o kriterijima i mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvenim ustanovama u prvom 
tromjesečju 2016. godine i popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava 
između zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 
prvom tromjesečju 2016. godine.  

 
3. Dinamika financiranja decentraliziranih sredstava bit će usklađena s 

dinamikom ostvarivanja prihoda u Proračunu Šibensko-kninske županije 
ostvarenih iz prihoda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i sredstvima s            
pozicije pomoći izravnanja. 

 
4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku Šibensko-kninske županije“. 
 
Klasa: 510-01/15-01/ 
Urbroj: 2182/1-01-15-1 
Šibenik, _________ 2015.  
        

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 
     
                                                                                         PREDSJEDNIK 
 
                                                                                          Nediljko Dujić 



                                                                                                       
 
Dostaviti:  
 

1. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb  
2. Upravni odjel za proračun i financije  
3. Ured državne uprave ŠKŽ  
4. Dokumentacija    
5. Uredništvo „ Službenog vjesnika“ 
6. Pismohrana         

 

 
 


