
 
 
Na temelju članka 16., 17. i 36.  Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u 

vlasništvu Koprivničko-križevačke županije KLASA: 372-01/19-01/1, URBROJ: 2137/1-02/05-19-
2 od 25.2.2019.,  članka 20. stavak 3. Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica KLASA: 
555-01/22-01/208; URBROJ: 2137-26-22-4 od 19.9.2022. i članka 4. Odluke o raspisivanju javnog 
natječaja za zakup poslovnog prostora  KLASA: 555-01/22-01/298,  URBROJ: 2137-26-22-6 od 
12.12.2022. godine, Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Koprivnica na 23. sjednici 
održanoj  25. siječnja 2023. godine donijelo je 
 

 
 

O  D  L  U  K  U 
o izboru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora – ugostiteljskog 

prostora u prizemlju 
 
 

Članak 1. 
 

U provedenom postupku Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora – ugostiteljskog 
prostora u prizemlju objavljenog 13.12.2022. godine na  Internet stranici Doma za starije i nemoćne 
osobe Koprivnica  www.dom-kc.hr, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog 
prostora dana 29. prosinca 2022. godine održalo je  javnu sjednicu  na kojoj je izvršeno otvaranje 
pristiglih ponuda,  obavljen pregled te utvrđena pravodobnost, potpunost i valjanost jedne ponude 
pristigle na Javni natječaj. 
 
 

Članak 2. 
 
U skladu s prijedlogom Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora , 
kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju za odabir ponude – najviši  iznos mjesečne zakupnine 
ponuditelja izabire se ponuda: 
 
Ugostiteljski obrt „Plavi podrum“, vl. Siniša Lalić, Andrije Hebranga 48, Koprivnica s 
ponuđenom cijenom mjesečne zakupnine 600,00 eura/4.520,70 kn (fiksni tečaj konverzije 7,53450 
kn/euro).. 
 
 

Članak 3. 
 
Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora  obavijestit će ponuditelja 
o odabiru najpovoljnije ponude objavom na internetskoj stranici Doma za starije i nemoćne osobe 
Koprivnica. 
 
 

Članak. 4. 
 
Protiv odluke iz članka 2. nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor. 
 
 
 
 
 
 

http://www.dom-kc.hr/


 
 
 
 

Članak 5. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

UPRAVNO VIJEĆE 
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KOPRIVNICA 

 
 

 
 

 
 
KLASA: 555-01/22-01/298 
URBROJ: 2137-26-22-12 
U Koprivnici, 25. siječnja 2023. godine  
 
 

Predsjednik 
Upravnog vijeća: 
Krunoslav Vitelj 


