
 
 
 

         
             REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
                           Upravni odjel za zdravstvo  
  
  KLASA: 510-03/20-01/35 
  URBROJ: 2196/1-08-20-2 
  Vinkovci 08. listopada 2020. 
 

             ŽUPAN 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                                                                                                            

                  
                                                                                                                           

 
 Predmet: Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Vinkovci – davanje u zakup poslovnog prostora 
                              radnici Doma zdravlja Vinkovci Ireni Pavličić, dr.med.dent. 
                             - suglasnost, traži se 

  
Poštovani,  
 
Upravno vijeće Doma zdravlja Vinkovci na sjednici održanoj dana 30. rujna 2020. godine 

donijelo je Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja 
Vinkovci  - Ireni Pavličić, dr.med.dent. 

 
Sukladno odredbama članka 106. st.3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 

br.100/18 i 125/19), Županijska skupština donijela je Odluku o kriterijima za utvrđivanje zakupnine za 
poslovne prostore Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja („Službeni 
vjesnik“ Županije br.5/20), kojom su utvrđeni kriteriji za određivanje zakupnine za poslovne prostore u 
vlasništvu domova zdravlja Vinkovci, Vukovar i Županja, te za poslovne prostore kojima navedeni 
domovi zdravlja raspolažu na temelju valjanog dokaza o pravu raspolaganja prostorom. 

 
Nadalje, temeljem članka 103. st.3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Županijska skupština donijela 

je Odluku o broju ordinacija u sastavu Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja 
Županja („Službeni vjesnik“ Županije br.8/19 i 20/19).  Sukladno odredbama članka 4. navedene Odluke 
zdravstveni radnik doma zdravlja zahtjev za zakup poslovnog prostora u kojem obavlja zdravstvenu 
djelatnost podnosi upravnom vijeću doma zdravlja u kojem je zaposlen, a zbog nastavka obavljanja 
zdravstvene djelatnosti u ordinaciji. Upravno vijeće doma zdravlja dužno je donijeti odluku o zahtjevu, te 
na istu ishoditi suglasnost predstavničkog tijela osnivača. 

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

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

 
 Prihvaća se Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenim radnicima 
Doma zdravlja Vinkovci – Ireni Pavličić, dr.med.dent. koju je donijelo Upravno vijeće na 
sjednici održanoj dana 30. rujna 2020. godine i prosljeđuje 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 4. Odluke o broju ordinacija u sastavu Doma zdravlja Vinkovci, 
Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja («Službeni vjesnik» Županije br. 8/19 i 
20/19), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» Županije 
br. 3/18 i 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 vijećaDoma zdravlja Vinkovci  
o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Vinkovci  
 
 

I 
 

 Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnih prostora zdravstvenim 
radnicima Doma zdravlja Vinkovci – Ireni Pavličić, dr.med.dent., koju je donijelo Upravno 
vijeće na sjednici održanoj dana 30. rujna 2020. godine. 

 
 

II 
 
 Ova Odluka stupa danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije.  
 
 
  
 
                                                                                        
                                                                                          PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                                                                                           Dražen Milinković, dipl.ing. 
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