Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama („Narodne novine, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i
članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske
županije“, broj 7/09; 10/10; i 3/13.), Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske županije, na
______ sjednici održanoj, _________________donijela je

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za gradnju Odjela za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije

1. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća OB Dubrovnik br. 01-589718-4-16 donesenu
dana 05. prosinca 2016. godine kojom se Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske
županije daje suglasnost za gradnju Odjela za mentalno zdravlje.
2. Gradnja Odjela za mentalno zdravlje predviđa se na lokaciji čest. zemlje 755/1; KO Gruž, na
krovu objekta „E“, a na temelju Idejnog projekta kojeg je izradio Ured ovlaštenog arhitekta
Pera Jema, dipl.ing.arh., u Dubrovniku – listopad 2010.g., broj.tehn.dnevnika: TD-02/10, koji
je temelj za izradu glavnog projekta.
3. Ovlašćuje se ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik da na temelju ovog Zaključka provodi sve
potrebne pravne radnje i zaključi ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačkoneretvanske županije.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku
Dubrovačko-neretvanske županije“.
KLASA :
URBROJ :
Dubrovnik,

Predsjednik
Županijske skupštine
Ivan Margaretić, prof.

Dostaviti:
1. ZZJZ DNŽ, Dr. A. Šercera 4a, 20000 Dubrovnik,
2. Upravni odjel za financije - ovdje,
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - ovdje,
4. "Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije" - ovdje,
5. Županijska skupština - ovdje,
6. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

KLASA: 500-01/17-01/12
URBROJ:2117/1-05-17-2
Dubrovnik, 01. ožujak 2017. godine
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
n/p Županu Nikoli Dobroslavić, prof.
- Ovdje -

PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice
Dubrovnik za gradnju Odjela za mentalno zdravlje ZZJZ.
PRAVNI TEMELJ: Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08; 71/10; 139/10;
22/11; 84/11; 154/11; 12/12; 35/12; 70/12; 144/12; 82/13; 159/13; 22/14; i 125/15.) i Zakon o
ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08.)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
IZVJESTITELJ: Dario Kulišić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
PRIJEDLOG PRIPREMIO: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

S poštovanjem,

PROČELNIK
Dario Kulišić

OBRAZLOŽENJE
Od 01. siječnja 2004. godine djelatnost prevencije ovisnosti prerasla je u djelatnost Mentalnog
zdravlja čime se proširio opseg posla i broj djelatnika. Prostor za rad postao je neadekvatan te se
nametnula ideja o novom prostoru koji bi ispunjavao standarde propisane važećim zakonskim
propisima.
Sukladno istom, Upravno vijeće OB Dubrovnik donijelo je dana 05. prosinca 2016. godine Odluku br.
01-589718-4-16 o davanju suglasnosti za izgradnju Odjela za mentalno zdravlje na sjevernom dijelu
krova zgrade „E“ Opće bolnice Dubrovnik te je izrađen idejni projekt gradnje.
S obzirom na isto, smatramo naš prijedlog opravdanim.

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije (»Službeni glasnik Dubrovačko –
neretvanske županije“, broj 7/09. 10/10. i 3/13.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi
slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća OB Dubrovnik br.
01-589718-4-16 donesenu dana 05. prosinca 2016. godine kojom se Zavodu za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije daje suglasnost za gradnju Odjela za mentalno zdravlje te se
prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA: 500-01/17-01/12
URBROJ: 2117/1- 01-17-3
Dubrovnik, 01. ožujka 2017. godine

Župan
Nikola Dobroslavić

