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 Predmet: Odluka Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok  
      za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji odjela 4. i  
      ugradnja bolničkog dizala za smještaj korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 
      oboljelih u terminalnoj fazi 
                             - suglasnost, traži se 

  
 
Poštovani,  
 
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Ilok na 96. sjednici održanoj dana 04. lipnja 

2019. godine donijelo je Odluku kojom se odobrava izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji 
odjela 4. za smještaj korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Ilok oboljelih u terminalnoj fazi, te 
ugradnja bolničkog dizala 

 
Procijenjena vrijednost navedenih radova iznosi cca  1.061.000,00 kn, a ista će se financirati iz 

EU sredstava u sklopu projekta Support Life. 
 

Sukladno članku 28. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Ilok, za izvođenje investicijskih 
radova čija pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kn bez PDV-a potrebno je ishoditi suglasnost 
osnivača. 

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

istu. 
 
S poštovanjem, 

  
 
 
 
 
                                                                                                           Pročelnik 
                                                                                               Dr.sc. Darko Dimić 

             



                                                                                                 
 
                    REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                               
                                       ŽUPAN                                                               
                                                                                                                    
KLASA:510-03/19-01/85 
URBROJ:2196/1-01-19-3 
Vinkovci,  26. srpnja 2019. 
 
 
 
 
 Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18) i članka 104. Poslovnika Županijske skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemsken županije br. 
3/18), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
I 

 
Prihvaća se Odluka Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok URBROJ: 

1290-108/19, od 04. lipnja 2019. godine o izvođenju građevinskih radova na rekonstrukciji 
odjela 4. za smještaj korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Ilok oboljelih u terminalnoj 
fazi, te ugradnja bolničkog dizala i prosljeđuje se Županijskoj skupštini na daljnje 
postupanje. 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                               Božo Galić,dipl.ing. 
  
 
 
  



                                         
               REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

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

 
 
KLASA:510-03/19-01/ 
URBROJ:2196/1-03-19-4 
Vinkovci, ____________ 2019. 
 
 
 Temeljem članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni 
vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18), te članka 64. Poslovnika Skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 
3/18), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na _______ sjednici održanoj 
_______________ 2019. godine, d o n o s i 
 
 

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok   
za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji odjela 4. za smještaj korisnika 

Doma za starije i nemoćne osobe Ilok oboljelih u terminalnoj fazi,  
te ugradnja bolničkog dizala 

 
I 

 
 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 
URBROJ: 1290-108/19 od 04. lipnja 2019. godine za izvođenje građevinskih radova na 
rekonstrukciji odjela 4. za smještaj korisnika Doma za starije i nemoćne osobe Ilok oboljelih 
u terminalnoj razi, te ugradnja bolničkog dizala. 

 
II 

 
Procijenjena vrijednost radova iz točke I ove Odluke iznosi cca 1.061.000,00 kn, a 

ista će se financirati iz EU sredstava u sklopu projekta Support Life. 
 

  
III 

  
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                                                                                           Dražen Milinković, dipl.ing. 
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