
Na temelju članka 35. stavak 1. točka 6. u svezi sa člankom 48. stavak 2. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 150/11., 144/12., 19/13 i 137/15 36/09., )  i članka 21. Statuta 
Grada      Novog   Vinodolskog ( Službene novine Primorsko-goranske županije broj:  
28/09, 30/09., 12/13 i 18/14. ) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na prijedlog 
Zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Velimira Piškulića, 
oec.  donosi slijedeću 
 

O  D  L  U  K  U 
 1. Prihvaća   se   izvješće   Upravnog   odjela   za  komunalne  djelatnosti  i  
prostorno planiranje  i Prijedlog Zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost 
Gradonačelnika Velimira Piškulića, oec. da Grad Novi Vinodolski raspolaže sa k.č. br. 
3657/1, dio gradilišta površine 520 čhv ili 1870 m2 upisane u z.k. ul. 4936 k.o. Novi 
tako da se na istoj u korist Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, sa sjedištem u 
Rijeci, Krešimirova 52, neposredno bez provođenja javnog natječaja, osnuje pravo 
građenja radi izgradnje objekta za pružanje primarne zdravstvene zaštite građanima na 
području Grada Novog Vinodolskog, sve sukladno Mreži javne zdravstvene službe 
predviđene kao javne službe za Grad Novi Vinodolski. 
 
2. Pravo građenja iz točke 1. Ovog Zaključka osnovati će se na rok od 50 godina, 
uz godišnju naknadu u iznosu od 1.424,70 € ili  10.748,00 kn godišnje, koji iznos je 
relevantan sve dok je ovlaštenik prava građenja pružatelj usluga primarne zdravstve 
zaštite u sustavu javnog zdravstva, odnosno vlasnik nekretnine ovlašten ga je revidirati 
prema novonastalim tržišnim uvjetima ukoliko bi kod ovlaštenika prava građenja došlo 
do statusnih promjena na način da bi iz sustava javne zdravstvene zaštite prešao u 
sustav komercijalnog –tržišnog pružanja istih usluga. 
 
3. Ovlašćuje    se    zakonski    zastupnik     Grada    Novog     Vinodolskog 
Zamjenik Gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Gosp. Velimir Piškulić, 
oec. da sukladno odredbama iz točki 1. i 2. ove Odluke u ime i za račun Grada Novog 
Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, OIB 40046437733 sa 
ustanovom javne zdravstvene službe Domom zdravlja Primorsko-goranske županije sa 
sjedištem u Rijeci, Krešimirova 52 zaključi ugovor o osnivanju prava građenja na 
nekretnini iz točke 1. ove Odluke. 
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