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Direktor – Svemir Radmilo 

KLASA: 2020/6 

URBROJ: 2020-01-44 

Ližnjan, 31. siječanj 2019. godine 

 

 

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih 

prostora i imenovanju povjerenstva za ocjenu i odabir najpovoljnije ponude, 

Klasa: 2020/06, Urbroj: 2020-01-1 od 7. siječnja 2020. godine, Javnog natječaja 

za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem pisanih ponuda objavljenog 

na web stranicama Zračne luke Pula d.o.o. dana 10. siječnja 2020. godine, 

Zapisnika o javnom otvaranju ponuda Klasa: 2020/06, Urbroj: 2020-01-42 od 

23. siječnja 2020. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda Klasa: 2020/06, 

Urbroj: 2020-01-43 od 30. siječnja 2020. godine  direktor Društva dana 31. 

siječnja 2020. godine donosi sljedeću  

 

ODLUKU  

 

Članak 1. 

1.1. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 1 prostor u 

glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, Valtursko 

polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,7 m2  odabire 

se ponuda ponuditelja TISAK plus d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 

11a, OIB: 32497003047, sa ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu 

od 1.000,00 kuna (slovima: jednatisućakuna) bez poreza na dodanu 

vrijednost. 

1.2. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 6 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,7 

m2  odabire se ponuda ponuditelja ZUBAK GRUPA d.o.o. iz Velike 

Gorice, Zagrebačka 117, OIB: 39135989747, sa ponuđenom mjesečnom 

zakupninom u iznosu od 12.000,00 kuna (slovima: dvanaesttisućakuna) 

bez poreza na dodanu vrijednost. 

1.3. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 11 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,4 

m2  odabire se ponuda ponuditelja VIATOR d.o.o. iz Splita, Kralja 

Držislava 6, OIB: 64731717121, sa ponuđenom mjesečnom zakupninom 

u iznosu od 5.050,00 kuna (slovima: pettisućapedesetkuna) bez poreza 

na dodanu vrijednost. 

1.4. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 12 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,4 

http://www.airport-pula.hr/


 

2/5 
 

m2  odabire se ponuda ponuditelja RENTAL VIRIBUS d.o.o. iz Zagreba, 

Oreškovićeva 21, OIB: 22673155981, sa ponuđenom mjesečnom 

zakupninom u iznosu od 8.989,98 kuna (slovima: 

osamtisućadevetstoosamdesetdevetkunaidevedesetosamlipa) bez 

poreza na dodanu vrijednost. 

1.5. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 13 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,4 

m2  odabire se ponuda ponuditelja AVIA d.o.o. iz Zadra, Put Tikulina 4, 

OIB: 68491266720, sa ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 

11.111,00 kuna (slovima: jedanaesttisućastojedanaestkuna) bez poreza 

na dodanu vrijednost. 

1.6. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 14 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,4 

m2  odabire se ponuda ponuditelja AUTO BENUSSI d.o.o. iz Pule, 

Industrijska 2/D, OIB: 96262119913, sa ponuđenom mjesečnom 

zakupninom u iznosu od 7.520,00 kuna (slovima: 

sedamtisućapetstodvadesetkuna) bez poreza na dodanu vrijednost. 

1.7. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 15 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,4 

m2  odabire se ponuda ponuditelja ATLAS  plus d.o.o. iz Dubrovnika, Ante 

Starčevića 45, OIB: 54046512596, sa ponuđenom mjesečnom 

zakupninom u iznosu od 8.000,00 kuna (slovima: osamtisućakuna) bez 

poreza na dodanu vrijednost. 

1.8. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 16 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,4 

m2  odabire se ponuda ponuditelja FLY STAR d.o.o. iz Zadra, Polačišće 

2/II, OIB: 23171256604, sa ponuđenom mjesečnom zakupninom u 

iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna) bez poreza na 

dodanu vrijednost. 

1.9. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 17 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,4 

m2  odabire se ponuda ponuditelja SUB ROSA  d.o.o. iz Splita, 

Trumbićeva obala 17, OIB: 50759663382, sa ponuđenom mjesečnom 

zakupninom u iznosu od 9.201,00 kuna (slovima: 

devettisućadvijestojednakuna) bez poreza na dodanu vrijednost. 

1.10. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 19 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 4,4 

m2  odabire se ponuda ponuditelja AUTOTECHNICA FLEET SERVICES 

d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 79307978677, sa 
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ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 5.100,00 kuna 

(slovima: pettisućaistokuna) bez poreza na dodanu vrijednost. 

1.11. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 22 prostor 

u istočnom dijelu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 

12,77 m2  odabire se ponuda ponuditelja WILL d.o.o. iz Zagreba, 

Zagrebačka avenija 100, OIB: 64502864245, sa ponuđenom mjesečnom 

zakupninom u iznosu od 7.700,00 kuna (slovima: 

sedamtisućasedamstokuna) bez poreza na dodanu vrijednost. 

1.12. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora – broj 23 prostor 

u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o.,  Ližnjan, 

Valtursko polje 210, smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 

15,63 m2  odabire se ponuda ponuditelja A-ANTICUS d.o.o. iz Zagreba, 

Štefanovečka 10, OIB: 7545451198, sa ponuđenom mjesečnom 

zakupninom u iznosu od 10.700,00 kuna (slovima: 

desettisućasedamstokuna) bez poreza na dodanu vrijednost 

1.13. Kao najpovoljnija ponuda za zakup poslovnog prostora K8-B – kontejnera 

smještenog izvan putničke zgrade Zračne luke Pula d.o.o., Ližnjan, 

Valtursko polje 210, pored parkinga za smještaj rent a car vozila, 

smješten na k.č. 651/13, k.o. Valtura, površine 3,51 m2  odabire se 

ponuda ponuditelja PRIZMIĆ d.o.o. iz Splita, Osječka 11, OIB: 

94564512418, sa ponuđenom mjesečnom zakupninom u iznosu od 

550,00 kuna (slovima: petstopedesetkuna) bez poreza na dodanu 

vrijednost. 

 

Članak 2. 

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 3. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Obrazloženje:  

 

Za poslovne prostore - kontejnere koji se nalaze izvan poslovne zgrade oznaka 

K1, K2, K3, K7-C, K8-C, K9-B i K9-C nije zaprimljena niti jedna ponuda. 

 

Za poslovni prostor oznake 4 koji se nalazi u poslovnoj zgradi nije zaprimljena 

niti jedna ponuda. 

 

Za poslovni prostor 1 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljena je 

jedna ponuda ponuditelja TISAK plus d.o.o. iz Zagreba, Slavonska avenija 11a, 

OIB: 32497003047 koja udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog 

natječaja. 

Za poslovni prostor 6 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljena je 

jedna ponuda ponuditelja ZUBAK GRUPA d.o.o. iz Velike Gorice, Zagrebačka 117, 

OIB: 39135989747 koja udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog 

natječaja. 

Za poslovni prostor 11 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljena je 

jedna ponuda, i to ponuditelja VIATOR d.o.o. iz Splita, Kralja Držislava 6, OIB: 

64731717121 koja udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor 12 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljena je 

jedna ponuda ponuditelja RENTAL VIRIBUS d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 21, 

OIB: 22673155981 koja udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog 

natječaja 

Za poslovni prostor 13 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljene su 

tri ponude, a ponuda ponuditelja AVIA d.o.o. iz Zadra, Put Tikulina 4, OIB: 

68491266720 udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog natječaja i s 

najvišom je ponuđenom cijenom mjesečne zakupnine. 

Za poslovni prostor 14 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljena je 

jedna ponuda ponuditelja AUTO BENUSSI d.o.o. iz Pule, Industrijska 2/D, OIB: 

96262119913 koja udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor 15 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljena je 

jedna ponuda ponuditelja ATLAS  plus d.o.o. iz Dubrovnika, Ante Starčevića 45, 

OIB: 54046512596 koja udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog 

natječaja. 

Za poslovni prostor 16 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljena je 

jedna ponuda ponuditelja FLY STAR d.o.o. iz Zadra, Polačišće 2/II, OIB: 

23171256604 koja udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor 17 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljene su 

tri ponude, a ponuda ponuditelja SUB ROSA  d.o.o. iz Splita, Trumbićeva obala 

17, OIB: 50759663382  udovoljava svim uvjetima iz objavljenog javnog 

natječaja i s najvišom je ponuđenom cijenom mjesečne zakupnine. 

Za poslovni prostor 19 prostor u glavnom holu putničke zgrade zaprimljena je 

jedna ponuda ponuditelja AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o. iz Zagreba, 
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Ulica grada Vukovara 274, OIB: 79307978677 koja udovoljava svim uvjetima iz 

objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor 22 prostor u  istočnom dijelu putničke zgrade Zračne luke 

Pula d.o.o putničke zgrade zaprimljena je jedna ponuda ponuditelja WILL d.o.o. 

iz Zagreba, Zagrebačka avenija 100, OIB: 64502864245 koja udovoljava svim 

uvjetima iz objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor 23 prostor u glavnom holu putničke zgrade Zračne luke Pula 

d.o.o putničke zgrade zaprimljena je jedna ponuda ponuditelja A-ANTICUS d.o.o. 

iz Zagreba, Štefanovečka 10, OIB: 7545451198 koja udovoljava svim uvjetima 

iz objavljenog javnog natječaja. 

Za poslovni prostor K8-B kontejner smješten izvan putničke zgrade Zračne luke 

Pula d.o.o zaprimljene su dvije ponude, a ponuda ponuditelja PRIZMIĆ d.o.o. iz 

Splita, Osječka 11, OIB: 94564512418 udovoljava svim uvjetima iz objavljenog 

javnog natječaja i s najvišom je ponuđenom cijenom mjesečne zakupnine. 

 

 

Direktor 

Svemir Radmilo 

   

       

Dostaviti: 

 

1. Naslovu 

2. Web stranice 

3. Pismohrana 

 

 


