
                                                                                                 
 
                    REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                               
                                       ŽUPAN                                                               
                                                                                                                     - p r i j e d l o g-                                                                   
KLASA:500-01/17-01/ 
URBROJ:2196/1-01-17- 
Vinkovci, __________ 2017. 
 
 
 
 
 Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 4/13) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije br. 4/13), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
I 

 
Prihvaća se Odluka Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih 
veterana Broj: UV-09/2016-7, od 29. posinca 2016. godine i prosljeđuje se Županijskoj 
skupštini na daljnje postupanje. 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                               Božo Galić,dipl.ing. 
  
 
 
  



 
 
 

         
            REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  
                           Upravni odjel za zdravstvo  
  
  KLASA: 500-01/17-01/14 
  URBROJ: 2196/1-08-17-1 
  Vinkovci 09. veljače  2017. 
 

 
              ŽUPAN 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                                                                                                            
                  
                                                                                                                           

 
 Predmet: Odluka Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i  
                               bolnice hrvatskih veterana Broj: UV-09/2016-7 
                             - suglasnost, traži se 

 
 
Poštovani,  
 
Člankom 4. stavak 2. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim 

službama („narodne novine“ RH br.70/16), propisana je obveza povjeravanja pomoćno-tehničkih poslova 
vanjskim pružateljima usluga, pod uvjetom da nije moguće preraspodjelom postojećih radnika osigurati 
neometano obavljanje svih poslova. 

 
Obzirom na činjenicu nedostatnog broja djelatnika Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice 

hrvatskih  veterana na pomoćno tehničkim poslovima Upravno vijeće donijelo je Odluku kojom se daje 
suglasnost za provedbu postupka javne nabave za odabir vanjskog pružatelja usluga održavanja čistoće i 
higijene u 2017. godini. 

Vrijednost ugovora za pružanje usluga održavanja čistoće i higijene u 2017. godini procjenjuje se 
na iznos od 1.200.000,00 kn (bez PDV-a). 

 
Kako se vrijednost navedenog ugovora procjenjuje na iznos veći od 300.000,00 kn za 

zaključivanje istog, sukladno Statutu ustanove potrebna je suglasnost osnivača. 
 

Slijedom navedenog u prilogu dopisa dostavljamo predmetnu Odluku radi davanja suglasnosti na 
istu. 

 
S poštovanjem. 

  
 
                                                                                                     PROČELNIK 
                                                                                                Mato Puljić, dipl.oec. 

             



                                         
               REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                  p r i j e d l o g            
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
KLASA:500-01/17-01/ 
URBROJ:2196/1-03-17- 
Vinkovci, ____________ 2017. 
 
 
 Temeljem članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni 
vjesnik» Županije br. 4/13), te članka 64. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije («Službeni vjesnik» Županije br. 4/13), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na 
_______ sjednici održanoj _______________ 2016. godine, d o n o s i 
 
 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća 
Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana 

 
 

I 
 

 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i 
bolnice hrvatskih veterana  Broj: UV-09/2016-7, od 29. prosinca 2016. godine za provedbu 
postupka javne nabave vezano za poslove pružanja usluga održavanja čistoće i higijene u 
2017. godini u Općoj županijskoj bolnici Vukovar i bolnici hrvatskih veterana. 

 
II 
 

 Daje se suglasnost ravnateljici Opće županijske bolnice Vukovr i bolnice hrvatskih 
veterana za zaključivanje Ugovora o javnoj nabavi za poslove pružanja usluga održavanja 
čistoće i higijene u 2017. godini. 
 

III 
 
 Ova Odluka objavit će se u «Službenom vjesniku» Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
                                                                                        
                                                                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                                                                                                 Antun Žagar, graf.ing. 
 






