
 OBRAZLOŽENJE 

Prijedloga zaključka o sklapanju Okvirnog sporazuma o suradnji na pripremi projekta 

„Izgradnja nacionalne dječje bolnice" 

 

Klinika za dječje bolesti Zagreb je jedina samostalna klinika, znanstveno nastavna ustanova, koja ima djelatnosti za 

cjelovitu skrb djece Grada Zagreba i okolice, a zbrinjava i djecu na razini Hrvatske za neke bolesti. Klinika je 

smještena u prostorima više starih zgrada, u centru grada, čije održavanje je jako skupo i više neisplativo, a nije 

moguće nikakvo proširenje sukladno zahtjevima suvremene medicine. Suvremeni svjetski i europski trendovi idu u 

smjeru izgradnje nacionalnih dječjih bolnica sa pedijatrijskim djelatnostima i uz osiguranje uvjeta za provođenje 

zdravstvene zaštite u djelatnosti ginekologije i opstetricije, kao i sveobuhvatne zdravstvene zaštite na području 

reproduktivnog zdravlja.   

 

U cilju razvoja kliničke pedijatrijske skrbi u Gradu Zagrebu i  iznalaženja rješenja s financijskim učincima i izvorima 

financiranja uključujući i moguću izgradnju Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu, Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici 21. prosinca 2017. imenovala  Povjerenstvo za osiguranje adekvatne infrastrukture za provođenje kliničke 

pedijatrijske skrbi u Gradu Zagrebu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u koje su imenovani predstavnici Vlade 

Republike Hrvatske i predstavnici Grada Zagreba.  

 

Nakon razmatranja svih mogućnosti, imajući u vidu kontinuiranu potrebu za daljnjim razvojem kliničke pedijatrijske 

skrbi u Gradu Zagrebu, ali i u Republici Hrvatsko, zaključeno je  da je nužno izgraditi novu Nacionalnu dječju 

bolnicu, koja bi objedinila sadašnje neodgovarajuće prostorne kapacitete Klinike za dječje bolesti Zagreb i dijela 

pedijatrijskih kapaciteta drugih bolnica u Gradu Zagrebu.  

 

Novom nacionalnom dječjom bolnicom postigla bi se koncentracija vrhunskih stručnjaka i visokosofisticirane 

medicinsko-tehničke opreme te time osigurali preduvjeti za pružanje najsloženijih oblika zdravstvenih usluga te 

visoku kvalitetu zdravstvene zaštite, u skladu sa suvremenom medicinskom praksom koja može pružati usluge i na 

razini regije. 

 

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske i zadaćama Povjerenstva, Ministarstvo zdravstva je imenovalo Radnu 

skupinu za osmišljavanje, upravljanje i koordinaciju projekta realizacije rješenja pitanja kliničke pedijatrijske skrbi u 

Gradu Zagrebu sa zadaćama realizacije rješenja pitanja kliničke pedijatrijske skrbi u Gradu Zagrebu te promišljanje i 

pronalaženje partnera za upravljanje i koordinaciju projektom kako u izradi hodograma, tako i u pronalaženju 

financijskog okvira. Uz službenike Ministarstva zdravstva, u radnu skupinu imenovani su  i predstavnici Ministarstva 

regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva državne imovine, Ministarstva financija, Regionalne 

energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske i Grada Zagreba.  

 

Nakon razmatranja predloženih hodograma i svih promišljanja te Radne skupine oko pronalaženja partnera kao i 

prijedloga za financijski okvir, zaključeno je da je žurno potrebno izraditi projektni zadatak za studiju izvodljivosti.   

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osiguralo je 37.000.000,00 kuna (85% ukupnog iznosa od 

42.550.000,00 kn) za tehničku pomoć i 15. lipnja 2018. godine raspisalo poziv za dodjelu bespovratnih financijskih 

sredstava. Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog 

programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za pripremu strateškog projekata izgradnje nacionalne dječje 

bolnice u Zagrebu, a prijava Ministarstva zdravstva za tu namjenu je u pripremi.  

 

Nadalje je dogovoreno da za izgradnju nove Nacionalne dječje bolnice na lokaciji Blato na parceli nije potrebna 

studija pred-izvodljivosti, već je dostatna studija izvodljivosti, nakon koje slijedi idejno rješenje, a potom izvedbeni 

projekt.  

 

Povjerenstvo je zaključilo da se u Državnom proračunu mora otvoriti posebna stavka i osigurati financijska sredstva 

u narednom trogodišnjem razdoblju za izgradnju nove Nacionalne dječje bolnice. 

  

Odnosi između Republike Hrvatske i Grada Zagreba u pogledu osiguravanja parcele na lokaciji Blato za izgradnju 

nove Nacionalne dječje bolnice, pored postojeće zgrade nedovršene sveučilišne bolnice, odnosno davanja prava 

građenja, kao i drugi međusobni odnosi Republike Hrvatske i Grada Zagreba, regulirat će se posebnim ugovorima. 

 



Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje Zaključka, u predloženom tekstu.   

 


