
                                                                                                 
 
                    REPUBLIKA HRVATSKA                                                          

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                                               
                                       ŽUPAN        
                                                                                                                   p r i j e d l o g 
KLASA:510-03/21-01/ 
URBROJ:2196/1-01-21-3 
Vinkovci, _________ 2021. 
 
 
 Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Županije br. 3/21) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije br. 3/21), Župan Vukovarsko-srijemske županije, d o n o s i 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
I 

 
 Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Županja za 
prijenos prava vlasništva u korist Općine Cerna na k.č.676/2  k.o. Cerna – novoformirana 
čestica nastala nakon provedene parcelacije na k.č. 676 k.o. Cerna u vlasništvu Doma 
zdravlja Županja, za potrebe izgradnje dječjeg vrtića i prosljeđuje se Županijskoj skupštini na 
daljnje postupanje. 
 
 Za izvjestiteljicu po ovoj točki dnevnog reda na sjednici Županijske skupštine 
određuje se ravnateljica Doma zdravlja Županja Luca Lešić, dipl.iur. 
 
 
 
 
                                                                                                        ŽUPAN 
                                                                                               Božo Galić,dipl.ing. 
  
 
 
  



 
 
 

         
 

            REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA  
                Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
  
  KLASA: 510-03/21-01/15 
  URBROJ: 2196/1-08-1/1-21-2 
  Vinkovci 12. ožujka 2021. 

             ŽUPAN 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA                                                                                                                            

                  
                                                                                                                           

 Predmet: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Županja za prijenos prava 
                            vlasništva u korist Općine Cerna na k.č.676/2 k.o. Cerna –novoformirana čestica nastala  
                            nakon provedene parcelacije na k.č.676 k.o. Cerna u vlasništvu Doma zdravlja Županja      
                             - dostavlja se 

 
Poštovani,  
 
Općina Cerna uputila je Domu zdravlja Županja zamolbu za ustupanje u vlasništvo dijela 

nekretnine na k.č. 676 k.o. Cerna za potrebe izgradnje dječjeg vrtića. Kako Dom zdravlja Županja ima u 
vlasništvu odgovarajuće neiskorišteno zemljište na k.č.676 k.o. Cerna,  provedena je parcelacija, te je na 
neiskorištenom zemljištu formirana nova k.č. 676/2 ukupne površine 1633 m2 koja odgovara potrebama 
Općine Cerna. 

 
Upravno vijeće Doma zdravlja Županja na sjednici održanoj dana 24. veljače 2021. godine 

donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za prijenos prava vlasništva bez naknade u korist Općine Cerna 
KLASA: 406-01/21-02/1 URBROJ: 381-12-21-02-2, od 24. veljače 2021. godine, kojom se odobrava 
prijenos u vlasništvo bez naknade u korist Općine Cerna- zemljište u vlasništvu Doma zdravlja Županja 
koje se nalazi u Cerni, Šetalište dr. Franje Tuđmana 9, na novo formiranoj k.č. 676/2 k.o. Cerna  ukupne 
površine 1633 m2 (prema geodetskom elaboratu ureda ovlaštenog inženjera geodezije Otok-Antuna 
Nikolića, broj geodetskog elaborata 7-2021 od 15.02.2021.) 

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

steći, otuđiti niti opteretiti imovinu bez suglasnosti osnivača, te je Dom zdravlja Županja navedenu 
Odluku Upravnog vijeća uputio osnivaču radi ishođenja suglasnosti na istu. Slijedom navedenog , kako 
bi ovaj Upravni odjel  predmet mogao uputiti Županijskoj skupštini na daljnje postupanje radi davanja 
potrebne suglasnosti, sukladno odredbama članka 12. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina 
(NNbr.78/15), od Procjeniteljskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na području 
Vukovarsko-srijemske županije zatraženo je mišljenje o usklađenosti sa Zakonom o procjeni vrijednosti 
nekretnina dostavljenog procjembenog elaborata  za procjenu nekretnine na k.č.676/2 k.o. Cerna. 

 
Procjeniteljsko povjerenstvo za procjenu nekretnina na području Vukovarsko-srijemske županije 

dostavilo je mišljenje da je elaborat izrađen u skladu sa važećim zakonskim odredbama. 
 

Slijedom navedenog u prilogu dopisa dostavljamo prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu 
zdravlja Županja za prijenos prava vlasništva  u korist Općine Cerna na k.č.676/2 k.o. Cerna - 
novoformirana čestica nastala nakon provedene parcelacije na k.č.676 k.o. Cerna. 

 
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:510-03/21-01/ 
URBROJ:2196/1-03-21- 
Vinkovci, ____________ 2021. 
 
 
 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. 3/21), Skupština Vukovarsko-srijemske županije na ____sjednici 
održanoj dana _______________ 2021. godine, d o n o s i 
 
  

O D L U K U 
 

 
I 
 

 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Županja KLASA:406-
01/21-02/1 URBROJ: 381-12-21-02-2 od 24. veljače 2021. godine i odobrava se prijenos 
prava vlasništva bez naknade na k.č.676/2 k.o. Cerna ukupne površine 1633 m2 – 
novoformirana čestica nastala nakon provedene parcelacije na k.č.676 k.o.Cerna, sa Doma 
zdravlja Županja na Općinu Cerna za potrebe izgradnje dječjeg vrtića u Cerni. 
 
 

IV 
 
 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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