
 
 
 

         
                   REPUBLIKA HRVATSKA  

   VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA                                                                                    
                                         ŽUPAN 
                                                     
                               

    
 
KLASA: 550-01/21-01/26 

  URBROJ: 2196/1-01-21-3 
  Vinkovci, 09. ožujka 2021. godine                                               

 
 
 
Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni 

vjesnik» Županije br. 3/18 i 2/20) i članka 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 za starije i nemoćne osobe Ilok, 

URBROJ: 489-53/21 od 26. veljače 2021. godine, te se daje suglasnost na Odluku o 
korištenju zajma za projekt „Srce zajednice“ u iznosu do 8.000.000,00 kuna za 
financiranje projektnih aktivnosti, te prosljeđuje 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: 550-01/21-01/26 
URBROJ: 2196/1-03-21-4 
Vinkovci, ____________ 2021. 
 
 
 Na temelju članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 
15/15), članka 17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske Županije («Službeni vjesnik» 
Vukovarsko-srijemske županije br. 3/18 i 2/20), članka 64. Poslovnika Županijske skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 
2/20), te članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. 
godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 22/20), Županijska skupština 
Vukovarsko-srijemske županije na _______ sjednici održanoj _______________ 2021. 
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 
o korištenju zajma za projekt „Srce zajednice“  

 
 

I 
 Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Ilok 
URBROJ: 489-53/21 od 26. veljače 2021. godine, da se za potrebe financiranja projekta 
„Srce zajednice“ Dom za starije i nemoćne osobe Ilok zaduži u iznosu do 8.000.000,00 kuna 
kako bi mogao financirati projektne aktivnosti. 

 
II 

Navedena sredstva iz točke I. ove Odluke ustanova je u obvezi vratiti poslovnoj banci nakon 
primitka uplate odobrenih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 
 
             III 
Zadužuje se ravnateljica Darija Nikolić da sredstva dobivena kreditnim zaduženjem ustanove 
koristi isključivo za svrhu navedenu u točki I. ove Odluke. 
 

IV 
 Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
Dražen Milinković, dipl.ing. 
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