
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja
Upravno vijeće
Klasa: 510-03/17-03/17
Ur.broj: 2125/72-03-17-10
U Novalji, 11. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 80. stavka 2.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br.
150/08.,  71/10.,  139/10.,  22/11.,  84/11.,  12/12.,  35/12.  –  Odluka  Ustavnog  suda
Republike  Hrvatske,  70/12.,  82/13.,  22/14.  –  Odluka  Ustavnog  suda  Republike
Hrvatske,  154/14. i  70/16.),   Zakona o zakupu i  kupoprodaji  poslovnoga prostora
(„Narodne novine“, br. 125/11. i 64/15.), članka 54. stavka 2. Statuta Doma zdravlja,
a na prijedlog Povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude na natječaj za davanje u
zakup poslovnog prostora,  Upravno vijeće Doma zdravlja  Novalja  na 87.  sjednici
održanoj  11. prosinca 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja 

za zakup poslovnog prostora 
za obavljanje nezdravstvene djelatnosti

Članak 1.

Po objavljenom natječaju za zakup poslovnog prostora za obavljanje nezdravstvene
djelatnosti  u vlasništvu Doma zdravlja Novalja,  objavljenog na oglasnoj  ploči  i  na
internetskim stranicama Doma zdravlja  dana 8.  studenog 2017.  godine,  Upravno
vijeće  Doma  zdravlja  utvrđuje  da  se  za  poslovni  prostor  veličine  21,8  m2 koji
obuhvaća  prostoriju  za  medicinsku  sestru  u  odjelu  pedijatrije  na  adresi  Špital  1,
Novalja,  kao  najpovoljniji  ponuditelj  određuje  tvrtka  Zenit  d.o.o.  iz  Zadra,  Bože
Peričića 14, OIB: 05502741872, s kojom će se zaključiti Ugovor o zakupu poslovnog
prostora  sukladno  odredbama  Natječaja,  Odluke  o  davanju  u  zakup  poslovnog
prostora  za  obavljanje  nezdravstvene  djelatnosti,  Zakona  o  zakupu  i  kupoprodaji
poslovnoga prostora i drugim propisima. 

Članak 2.

Temeljem ove Odluke, ravnatelj  Doma zdravlja će s najpovoljnijim ponuditeljem iz
Članka 1. ove Odluke sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora na rok zakupa od
5 (pet)  godina, počevši  od dana sklapanja Ugovora,  u skladu s ovom Odlukom i
uvjetima iz natječaja, prema prijedlogu iz priloga.

Članak 3.

Ova  Odluka  objavit  će  se  na  oglasnoj  ploči  i  na  internetskim  stranicama  Doma
zdravlja, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.



Obrazloženje:

Dom zdravlja Novalja objavio je na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Doma
zdravlja  8.  studenog  2017.  godine  natječaj  za  zakup  poslovnog  prostora  za
obavljanje nezdravstvene djelatnosti u vlasništvu Doma zdravlja Novalja.

Povjerenstvo  za  izbor  najpovoljnije  ponude  na  natječaj  za  davanje  u  zakup
poslovnog  prostora  sastalo  se  20.  studenog  2017.  godine  te  nakon  analize
zaprimljenih  ponuda  predložilo  Upravnom  vijeću  Doma  zdravlja  najpovoljnijeg
ponuditelja -  Zenit d.o.o. iz Zadra, Bože Peričića 14.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Aleksij Škunca, prof.

Dostaviti:

1.Odjel računovodstvenih, pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova, – ovdje,
2. Zenit d.o.o., Bože Peričića 14,23000 Zadar, 
3. Pismohrana – ovdje.


