
 

 

Na temelju članka 8. "Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora" 

("Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske" broj 5/89) i članka 34. Statuta 

Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske" 

broj 11/01) Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na 28. sjednici 

održanoj 20. veljače 2003., donijelo je 

 

ZAKLJUČAK 

o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Doma za 

starije i nemoćne osobe Split za raspisivanje natječaja 

za davanje u zakup poslovnih prostora Doma 

 

I. 

 

Daje se suglasnost Upravnom vijeću Doma za starije i nemoćne osobe Split 

da raspisuje natječaje za davanje u zakup raspoloživih poslovnih prostora u Domu i 

to: 

Redni 

 broj 

Poslovni 

prostor u m1 

Namjena 

1. 44 obavljanje zdrav. djelat. 

2. 60 obavljanje zdrav. djelat. 

3. 20 obavljanje zdrav. djelat. 

4. 20 obavljanje zdrav. djelat. 

5. 45 obavljanje zdrav. djelat. 

6. 50+23 obavljanje zdrav. djelat. 

7. 32 korišten kao čekaonica za zdrav, sadržaje, ali može 

se koristiti i za druge namjene 

8. 170 samoposluga(118m2 prodajni dio, 52 m2 skladište) 

 

 

Natječaje iz stavka 1. ovog članica moguće je raspisati i bez utvrđivanja 

početne cijene zakupnine, a u cilju poboljšanja kvaliteta življenja korisnika Doma. 
 

II. 

 
Osim za namjene poslovnog prostora iz točke I. ovog Zaključka prostori se 

mogu davati u zakup i za druge namjene ovisno o ponudi kao i uvjetima kojima 

poslovni prostori moraju po zakonu udovoljavati za pojedinu djelatnost. 
 

 

III. 

 
Raspisivanje natječaja kao i cjelokupna procedura oko izboru zakupnika ic 

sklapanje Ugovora o zakupu mora se provesti sukladno Zakonu o zakupu poslovnih 

prostora ("Narodne novine" br. 91/96 i 124/97) i Odluci o davanju u zakup 

poslovnog prostora ("Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske" broj 5/98). 
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IV. 

 
Zadužuje se Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Split dostavljati 

sve sklopljene Ugovore o zakupu poslovnih prostora Upravnom odjelu za društvene 

djelatnosti Splitsko-dalmatinske županije. 

 
V. 

 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u 

"Službenom glasniku Županije splitsko-dalmatinske". 

 
KLASA: 022-04/03-02/22  

URBROJ:  2181/01-02-03-01  

Split, 20. veljače 2003. 

 

 
ŽUPAN: 

 

Prof. dr. Branimir Lukšić, v.r. 


