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Direktor – Svemir Radmilo 

KLASA: 2019/261 

URBROJ: 2019-01-12 

Ližnjan, 04. lipnja 2019. 

 

 

Na temelju Odluke  o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup 

poslovnog prostora i imenovanju povjerenstva za ocjenu i odabir 

najpovoljnije ponude (Klasa: 2019/261, Urbroj: 2019-01-1 od 9. svibnja 

2019. godine),  Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora 

prikupljanjem pisanih ponuda objavljenog na web stranicama Zračne luke 

Pula d.o.o.  dana 13. svibnja 2019.godine., Zapisnika o javnom otvaranju 

ponuda Klasa:2019/261, Urbroj: 2019-01-10 od 23. svibnja 2019. godine 

i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Klasa: 2019/261, Urbroj: 2019-01-

11 od 28. svibnja 2019. godine, direktor Društva dana 04. lipnja 2019. 

godine donosi sljedeću  

 

O D L U K U 

 

Članak 1.  

1.1 Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora broj K4 i 

područja za odlaganje vozila B6 kapaciteta 11 parkirnih mjesta  

sve smješteno izvan putničke zgrade „Zračne luke Pula“ d.o.o., 

Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 651/16 k.o. 

Valtura, odabire se ponuda ponuditelja ADRIATICUM TRAVEL 

d.o.o. iz Zadra, Trg kneza Višeslava 8, OIB: 86274795305, s 

ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 14.300,00 kn 

(slovima:četrnaesttisućatristokuna) bez poreza na dodanu 

vrijednost. 

1.2 Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora broj K5 i 

područja za odlaganje vozila B7 kapaciteta 10 parkirnih mjesta  

sve smješteno izvan putničke zgrade „Zračne luke Pula“ d.o.o., 

Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 651/16 k.o. 

Valtura, odabire se ponuda ponuditelja UNI RENT d.o.o. iz Kaštel 

Starog, Put Gospe Stomorije 2, OIB: 95263983283, s 

ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 14.183,33 kn 

(slovima:četrnaesttisućastoosamdesettrikunetridesettrilipe) bez 

poreza na dodanu vrijednost. 
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1.3 Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora broj K6 i 

područja za odlaganje vozila B8 kapaciteta 11 parkirnih mjesta  

sve smješteno izvan putničke zgrade „Zračne luke Pula“ d.o.o., 

Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 651/16 k.o. 

Valtura, odabire se ponuda ponuditelja NOVA GRATIA d.o.o. iz 

Trogira, Cesta Plano 2/A, OIB: 66126775778, s ponuđenom 

mjesečnom zakupninom u iznosu od 14.392,68 kn 

(slovima:četrnaesttisućatristodevedesetdvijekunešesdesetosamlip

a) bez poreza na dodanu vrijednost. 

1.4 Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora K7-A 

smješten izvan putničke zgrade „Zračne luke Pula“ d.o.o., 

Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 651/16 k.o. 

Valtura, odabire se ponuda ponuditelja ANTERRA d.o.o. iz 

Zagreba, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 79307978677, s 

ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 555,00 kn 

(slovima:petstopedesetpetkuna) bez poreza na dodanu 

vrijednost. 

1.5 Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora K8-A 

smješten izvan putničke zgrade „Zračne luke Pula“ d.o.o., 

Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 651/16 k.o. 

Valtura, odabire se ponuda ponuditelja PRIZMIĆ d.o.o. iz Splita, 

Osječka 11, OIB: 94564512418 s ponuđenom mjesečnom 

zakupninom u iznosu od 550,00 kn (slovima:petstopedesetkuna) 

bez poreza na dodanu vrijednost. 

1.6 Naručitelj će s odabranim ponuditeljima sklopiti ugovor o zakupu 

poslovnog prostora prema uvjetima iz javnog natječaja, 

najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke. 

 

Članak 2. 

2.1.  Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje: 

Za poslovne prostore oznake K7-B, K7-C, K8-B, K8-C, K9-A i K9-B nije 

zaprimljena niti jedna ponuda dok je za poslovni prostor oznake K9-C  

zaprimljena ponuda ponuditelja UNILINE d.o.o. iz Pule, Bože Gumpca 

38, OIB: 74786390334 koja nije odgovarala uvjetima javnog natječaja. 
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Za poslovni prostor broj K4 i područje za odlaganje vozila B6 kapaciteta 

11 parkirnih mjesta,  sve smješteno izvan putničke zgrade „Zračne luke 

Pula“ d.o.o., Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 651/16 

k.o. Valtura, zaprimljena je  ponuda ponuditelja ADRIATICUM TRAVEL 

d.o.o. iz Zadra, Trg kneza Višeslava 8, OIB: 86274795305 koja 

udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor broj K5 i područje za odlaganje vozila B7 kapaciteta 

10 parkirnih mjesta,  sve smješteno izvan putničke zgrade „Zračne luke 

Pula“ d.o.o., Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 651/16 

k.o. Valtura, zaprimljena je ponuda ponuditelja UNI RENT d.o.o. iz 

Kaštel Starog, Put Gospe Stomorije 2, OIB: 95263983283 koja 

udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor broj K6 i područje za odlaganje vozila B8 kapaciteta 

11 parkirnih mjesta,  sve smješteno izvan putničke zgrade „Zračne luke 

Pula“ d.o.o., Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 651/16 

k.o. Valtura, zaprimljena je ponuda ponuditelja NOVA GRATIA d.o.o. iz 

Trogira, Cesta Plano 2/A, OIB: 66126775778 koja udovoljava svim 

uvjetima iz objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor broj K7-A smješten izvan putničke zgrade „Zračne 

luke Pula“ d.o.o., Valtursko polje 210, Ližnjan, izgrađenoj na  k.č. br. 

651/16 k.o. Valtura, zaprimljena je ponuda ponuditelja ANTERRA d.o.o. 

iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 79307978677 koja 

udovoljava svim uvjetima iz javnog natječaja i s najvišom ponuđenom 

cijenom mjesečne zakupnine. 

Slijedom svega navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu. 

 

Direktor 

Svemir Radmilo 

 

Dostaviti: 

1. Naslovu 

2. Web stranice 

3. Pismohrana 

  

 


