
 
 
 

         
 

            REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  
                           Upravni odjel za zdravstvo  
  
  KLASA: 510-03/20-01/18 
  URBROJ: 2196/1-08-20-2 
  Vinkovci 15. svibnja 2020. 
 

             ŽUPAN 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                                                                                                            

                  
                                                                                                                           

 Predmet: Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci – kupovina nekretnine 
                              u Vinkovcima k.č.1258/2 k.o.Vinkovci za potrebe Doma zdravlja Vinkovci 
                             - suglasnost, traži se 

 
 
Poštovani,  
 
Upravno vijeće Doma zdravlja Vinkovci na sjednici održanoj dana 03. ožujka 2020. godine 

donijelo je Odluku kojom je zatražena suglasnost za kupovinu nekretnine u Vinkovcima, K.. Zvonimira 
53 b ,k.č.1258/2 k.o. Vinkovci, do maksimalnog iznosa od 300.000,00 kn  za potrebe Doma zdravlja 
Vinkovci. 

 
Uz Odluku Upravnog vijeća Broj: 01-240/20, od 03. ožujka 2020. godine, Dom zdravlja 

Vinkovci dostavio je i procjembeni elaborat za procjenu navedene nekretnine, temeljem kojeg 
procjenjena vrijednost predmetne nekretnine iznosi 621.000,00 kn. 

 
Sukladno odredbama Zakona o ustanovama, te Statuta Doma zdravlja Vinkovci, ustanova ne 

može steći, otuđiti niti opteretiti imovinu bez suglasnosti osnivača. 
 
Slijedom navedenog , kako bi ovaj Upravni odjel  predmet mogao uputiti Županijskoj skupštini 

na daljnje postupanje radi davanja potrebne suglasnosti, sukladno odredbama članka12. Zakona o 
procjeni vrijednosti nekretnina (NNbr.78/15),  od Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na 
području grada Vinkovaca zatraženo je mišljenje o usklađenosti sa Zakonom o procjeni vrijednosti 
nekretnina dostavljenog procjembenog elaborata  za procjenu nekretnine na k.č.1258/2 k.o. Vinkovci. 

 
Grad Vinkovci, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu svojim 

dopisom KLASA:940-01/20-01/61 URBROJ: 2188/01-05-01-20-2, od 12. svibnja 2020. godine dostavio 
je obavijest  da su članovi Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području grada 
Vinkovaca dali mišljenje da je elaborat izrađen u skladu sa važećim zakonskim odredbama, te da se isti 
prihvaća. 

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

istu. 
 
S poštovanjem, 
                                                                                                           Pročelnik 
                                                                                                David Vlajčić, mag.iur 

             



                                                                                                 
 
                    REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                               
                                       ŽUPAN                                                               
                                                                                                                   - p r i j e d l o g-                                                                      
KLASA:510-03/20-01/ 
URBROJ:2196/1-01-20- 
Vinkovci, ________ 2020. 
 
 
 

Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 3/18 i 2/20) i članka 103. i 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije («Službeni vjesnik» Županije br. 2/20), 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 zdravlja Vinkovci BROJ: 01-240/20, od 

03. ožujka 2020. godine o kupovini nekretnine u Vinkovcima , K.Zvonimira 53 b, k.č.1258/2 
k.o. Vinkovci i prosljeđuje se Županijskoj skupštini na daljnje postupanje. 

 
 

 Za izvjestitelja po ovoj točki dnevnog reda na sjednici Županijske skupštine određuje 
se ravnatelj Doma zdravlja Vinkovci Petar Kulić, univ.spec.oec. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                               Božo Galić,dipl.ing. 
  
 
 
  



                                         
               REPUBLIKA HRVATSKA                                                               

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

 
 
KLASA:510-03/20-01/ 
URBROJ:2196/1-03-20- 
Vinkovci, ____________ 2020. 
 
 
 Temeljem članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93, 29/97, 
47/99, 35/08 i 127/18), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni 
vjesnik» Županije br. 3/18 i 2/20), te članka 64. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije («Službeni vjesnik» Županije br. 2/20), Skupština Vukovarsko-srijemske županije 
na ____sjednici održanoj dana _______________ 2020. godine, d o n o s i 
 
  

O D L U K U 
 

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci  
za kupovinu nekretnine u Vinkovcima, K.Zvonimira 53 b, k.č.1258/2 k.o. Vinkovci 

 
 

I 
 

 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci BROJ: 01-
240/20 od 03. ožujka 2020. godine za kupovinu nekretnine u Vinkovcima, K.Zvonimira 53 b, 
k.č.1258/2 k.o. Vinkovci. 
 

II 
 

Daje se suglasnost ravnatelju Doma zdravlja Vinkovci za sklapanje kupoprodajnog 
ugovora za kupovinu nekretnine iz točke I ove Odluke do maksimalnog iznosa od 300.000,00 
kuna, sukladno Odluci Upravnog vijeća BROJ: 01-240/20 od 03. ožujka 2020. godine. 

 
III 

 
  Kupovina nekretnine iz točke I ove Odluke financirati će se iz vlastitih sredstava 
Doma zdravlja Vinkovci. 
 

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