
Na temelju odredbe članka 32. stavak 1. podstavak 
(„Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), 
Staroga Grada, na X L  sjednici održanoj dana 9. ožujka 2017. godine  d o n o s i 

 
 

o stavljanju izvan snage Odluke o 

nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad

 
Prethodno se utvrđuje da je Grad Stari Grad temeljem Odluke o prijenosu osnivačkih prava 

Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 1/17) 
kao osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad prenio 100% svojih osnivačkih prava nad 
Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad na Dom za starije
radi stjecanja statusa podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Split, Ulica Ivana Pl. Zajca 2, 21000 
Split. 
 

 
Ovom Odlukom stavlja se izvan 

starije i nemoćne osobe Stari grad.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju svi pravni učinci Odluke o prijenosu osnivačkih 
prava nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad.
 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Staroga Grada.

 
 

SPLITSKO

KLASA: 550-01/17-01/ 7  
URBROJ: 2128/03-17-6  
Stari Grad, 9. ožujka 2017. godine
 
 

 

Na temelju odredbe članka 32. stavak 1. podstavak 1 5 .  Statuta Grada Staroga Grada 
(„Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada 

sjednici održanoj dana 9. ožujka 2017. godine  d o n o s i 

O D L U K U 
stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu osnivačkih prava 

nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad

 
 

Članak 1. 

Prethodno se utvrđuje da je Grad Stari Grad temeljem Odluke o prijenosu osnivačkih prava 
Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 1/17) 
kao osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad prenio 100% svojih osnivačkih prava nad 
Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad na Dom za starije i nemoćne osobe Split bez naknade, a 
radi stjecanja statusa podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Split, Ulica Ivana Pl. Zajca 2, 21000 

Članak 2. 

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Domom za 

starije i nemoćne osobe Stari grad. 

Članak 3. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju svi pravni učinci Odluke o prijenosu osnivačkih 
prava nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Staroga Grada.
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Stari Grad, 9. ožujka 2017. godine                Prosper Vlahović, dr. med. vet

Statuta Grada Staroga Grada 
Gradsko vijeće Grada 

sjednici održanoj dana 9. ožujka 2017. godine  d o n o s i  

prijenosu osnivačkih prava  

nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad 

Prethodno se utvrđuje da je Grad Stari Grad temeljem Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad 
Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 1/17) 
kao osnivač Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad prenio 100% svojih osnivačkih prava nad 

i nemoćne osobe Split bez naknade, a 
radi stjecanja statusa podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Split, Ulica Ivana Pl. Zajca 2, 21000 

snage Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Domom za 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju svi pravni učinci Odluke o prijenosu osnivačkih 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Staroga Grada. 
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Prosper Vlahović, dr. med. vet. v.r. 


