
Na temelju članka 52. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 
16/17. i 130/17.), članka 54. Zakon o ustanovama skrbi (“Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 
35/08.) i članaka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije” broj 7/09., 10/10., 3/1.3 i 6/18.) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske 
županije na 1. sjednici održanoj 11. ožujka 2019. godine donijela je 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

o davanju suglasnosti 
 
 

Članak 1. 
 
Ovim Zaključkom daje se suglasnost na promjenu naziva ustanove Dom za starije i nemoćne osobe 
Korčula u novi naziv Dom za starije Korčula i na Statut Doma za starije osobe Korčula 
. 

Članak 2. 
 
Ovim Zaključkom daje se suglasnost na Statut Doma za starije osobe Korčula koje je donijelo Upravno 
vijeće. 
 

Članak 3. 
 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije. 
 
 
KLASA: 550-01/19-01/52 
URBROJ:2117/1-04-19- 
 
Dubrovnik, 11. ožujka 2019. godine 
 
 

Predsjednica 
      Županijske skupštine 
 
dr. sc. Vilma Kosović dr. med. 

 
 
Dostaviti: 
1. Dom za starije osobe Korčula, 20260 Korčula, Ulica 58 b.b. 
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 
3. Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, ovdje 
4. Pismohrana 
 



                                        
      REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
        Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
KLASA: 550-01/19-01/52 
URBROJ: 2117/1-10-19-2 
Dubrovnik, 27. veljače 2019. godine 
 
 

ŽUPAN 
    Nikola Dobroslavić 
        -   o v d j e   - 

 
 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu naziva i prijedlog Statuta Doma 
za starije i nemoćne osobe Korčula 

- dostavlja se 
 
PRAVNI TEMELJ: Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 
16/17. i 130/17.), Zakon o ustanovama skrbi (“Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i 
Statut Dubrovačko-neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije” broj 
7/09., 10/10., 3/1.3 i 6/18.)  
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 
 
PREDLAGATELJ: Upravni odjel za društvene djelatnosti 
 
IZVJESTITELJ: v.d. pročelnice Jelena Dadić 
 
U privitku Vam dostavljamo Nacrt Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu naziva i prijedlog 
Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Korčula sa zamolbom da isti prihvatite i utvrdite prijedlog te 
uputite Županijskoj skupštini na raspravu i odlučivanje. 
 
S poštovanjem, 
 
 

    v.d. pročelnice 
 
     Jelena Dadić 

 
 
 
Prilozi:  
1. Odluka Upravnog viječa Doma za starije i nemoćne osobe Korčula 
 
Dostaviti: 
1. Pismohrana 
  



OBRAZLOŽENJE 
 
 
 
Temeljem Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi, osnivač daje suglasnost na izmjene i 
dopune Statuta ili na nove prijedloge Statuta ustanova kojima je osnivač, kao i na izmjenu naziva 
ustanove. Temeljem navedenog, a po zahtjevu Doma za starije i nemoćne osobe Korčula predlaže se 
davanje suglanosti na Oduku Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Korčula o prihvaćaju 
Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Korčula i promjenu naziva iz Dom za starije i nemoćn osobe 
Korčula u novi naziv Dom za starije osobe Korčula. 
 
Slijedom rečenog izrađen je prijedlog zaključka. 
 
 

    v.d. pročelnice 
 
     Jelena Dadić 

 
  



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-
neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.) Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
 
Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na izmjenu naziva ustanove Dom za starije i 
nemoćne osobe Korčula u novi naziv Dom za starije Korčula i na Statut Doma za starije osobe Korčula 
i prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje. 
 
 
KLASA: 550-01/19-01/52 
URBROJ:2117/1-01-19-2 
 
Dubrovnik, 1. ožujka 2019. godine 
 
 

Župan 
 
   Nikola Dobroslavić 

 
 
Dostaviti: 
1. Županijska skupština, ovdje 
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje 
3. Pismohrana 
 
  


