
Srednjoškolski đački dom Osijek 

Stjepana Radića 6, Osijek 

KLASA:003-05/19-01/10 

URBROJ:2158/57-19-01 

Osijek, 31.10.2019. 

 

Na temelju članka 54. Statuta Srednjoškolskog đačkog doma Osijek ravnateljica donosi: 

 

 

PROCEDURU 

stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 

 

I. 
Ova Procedura propisuje način i postupak stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama u 

vlasništvu Srednjoškolskog đačkog doma Osijek ( u nastavku: Dom)  na adresi Ivana Adamovića 1, 

Osijek , k.č.br. 5498/1 površine 1080 m
2.
, nabavne vrijednosti  169.939,09   kn. i  Stjepana Radića 6, 

Osijek, k.č.br. 5498/2  ukupne površine 1101 m
2.
, nabavne vrijednosti  3.268.034,75  kn. 

Namjena korištenja nekretnine je smještaj, prehrana, odgoj i obrazovanje učenika. 

Nekretnina se koristi u skladu s namjenom. 

 

 

II 

Izrazi koji se koriste u ovoj Proceduri a  koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski . 

 

 

III. 

Stjecanje, raspolaganje i upravljanje nekretninama u vlasništvu Doma određuje se kako 

slijedi: 

 
 

DIJAGRAM 

TIJEKA 

 

 

Opis aktivnosti 

 

Odgovorna 

osoba 

 

Dokument 

 

Rok 

DAVANJE U 

ZAKUP ILI 

NAJAM 

PROSTORA 

DOMA 

1. Donošenje Odluke o davanju 

u zakup ili najam koju donosi  

ravnatelj uz suglasnost 

Domskog odbora 

Ravnatelj   

 2. Raspisivanje javnog natječaja 

na oglasnoj ploči doma i u 

javnom glasilu  

Ravnatelj  Mjesec prosinac 

tekuće godine za 

korištenje 

imovine u 

sljedećoj 

kalendarskoj 

godini 

 3. Saziv povjerenstva za odabir 

najpovoljnije 

ponude/sastavljanje zapisnika 

Članovi 

Povjerenstva 

 Rok je određen u 

objavljenom 

natječaju 

 4. Saziv povjerenstva za odabir 

najpovoljnije 

ponude/sastavljanje zapisnika 

Članovi 

povjerenstva 

 3 dana nakon 

isteka roka za 

podnošenje 

ponuda 



 5. U nadležnosti povjerenstva za 

odabir najpovoljnije ponude je 

utvrđivanje broja zaprimljenih 

ponuda, odnosno utvrđivanje 

najpovoljnije ponude, izrada 

zapisnika o otvaranju ponude, 

izrada prijedloga Odluke i 

podnošenje prijedloga ravnatelju 

Članovi 

povjerenstva 

 U roku 3 dana od 

dana otvaranja 

ponuda izrađuje 

se prijedlog 

Odluke o odabiru 

 6. Donošenje Odluke o odabiru 

najpovoljnije ponude donosi 

ravnatelj 

Ravnatelj na 

temelju ovlasti 

Domskog 

odbora 

 U roku od 8-15 

dana od dana 

podnošenja 

prijedloga 

Odluke 

ravnatelju 

 7. Rješenje po žalbi protiv 

Odluke o odabiru, ako je žalba 

podnesena 

Domski odbor  Rok za žalbu 

protiv Odluke o 

odabiru 

najpovoljnije 

ponude je 8 dana 

od dana primitka 

iste 

 8. Sklapanje ugovora sa 

odabranim ponuditeljem 

Ravnatelj  Rok od 8 dana od 

dana konačnosti 

odluke 

 9. Dostavljanje potpisanog i 

ovjerenog ugovora 

računovodstvu 

Tajnik   

 

 
Ova Procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Doma. 

     

 

Ravnateljica:  

Milica Knežević, prof. 


