
                                                                                                 
 
                    REPUBLIKA HRVATSKA                                                     

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                               
                                       ŽUPAN                                                               
                                                                                                                                                                                      
KLASA:510-05/20-01/06 
URBROJ:2196/1-01-20-3 
Vinkovci, 03. prosinca 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 prijedlog Odluke o financijskoj pomoći Općoj županijskoj bolnici 
Vinkovci i prosljeđuje Županijskoj skupštini na daljnje postupanje. 

 
 Za izvjestitelja po ovom prijedlogu Odluke na sjednici Županijske skupštine određuje 
se v.d.pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Mato Puljić, dipl.oec. 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                               Božo Galić,dipl.ing. 
  
 
 
  



 
 
 

         
                     REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  
                 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 

 
KLASA: 510-05/20-01/06 

  URBROJ: 2196/1-08-20-2 
  Vinkovci, 03. prosinca 2020. godine                     
 
                                                                                            

ŽUPAN 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                                                                                                            
                

                                                                  
PREDMET: Prijedlog Odluke o financijskoj pomoći Općoj županijskoj bolnici Vinkovci                  
                     - dostavlja  se 
 

Poštovani,  
 
poteškoće u poslovanju Opće županijske bolnice Vinkovci dodatno su naglašene uslijed 

izbijanja epidemije COVID-19. Bolnica mora organizirati učinkovitu zdravstvenu zaštitu stanovništva 
Županije u otežanim uvjetima i uz značajno veće troškove zbog posebne organizacije rada u uvjetima 
epidemije COVID-19, a da istovremeno nisu osigurana dodatna financijska sredstva za pokriće 
povećanih troškova. Nadalje, temeljem odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i 
namještenike u javnim službama utvrđena su obveze prema zaposlenicima koje bolnica također mora 
izvršiti.  

Kako su obveze prema zaposlenicima neodgodive, a iste bolnica nije u mogućnosti izvršiti te je 
izložena mogućim tužbama za isplatu, Opća županijska bolnica Vinkovci uputila je Vukovarsko-
srijemskoj županiji kao osnivaču zamolbu Ur.broj: 01-8612/2020, od 02. prosinca 2020. godine, za 
financijsku potporu u svrhu izvršenja obveza prema zaposlenicima temeljem odredbi kolektivnog 
ugovora.  

Članak 48. stavak 3.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 15/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i  98/19) 
propisuje da o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina, te drugom raspolaganju imovinom u 
iznosu većem od 1.000.000,00 kn odlučuje predstavničko tijelo jedinice lokalne odnosno područne 
(regionalne) samouprave.  

 
Slijedom navedenoga, u prilogu dopisa dostavljamo prijedlog Odluke o financijskoj pomoći 

Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u iznosu od 1.300.000,00 kn. 
 
Molimo da navedeni prijedlog Odluke uvrstite u dnevni red sjednice Županijske skupštine. 

  
S poštovanjem,                                                                                                                                                                                                         

              v.d.PROČELNIK 
                                                                                              Mato Puljić, dipl. oec. 

                     



                                                                                                     
                       REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                      p r i j e d l o g 
                      ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
                                                                                                
KLASA:510-05/20-01/ 
URBROJ:2196/1-03-20-1 
Vinkovci, _____________ 2020. 
 
 Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 15/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i  98/19), 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 
 
 

ODLUKU 
o financijskoj pomoći Općoj županijskoj bolnici Vinkovci 

 
I. 

 
 Za potrebe svladavanja financijskih poteškoća izazvanih poslovanjem u uvjetima 
epidemije bolesti COVID-19, Općoj Županijskoj bolnici Vinkovci odobrava se financijska 
pomoć u iznosu od 1.300.000,00 kn.  
 

II. 
 
 Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke osigurat će se u II rebalansu Županijskog 
proračuna za 2020. godinu. 
 

III. 
 
 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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