
 

 Na temelju ĉlanka 5., stavka 3. Odluke o  naĉinu raspolaganja, korištenja i upravljanja 

nekretninama te poslovnim udjelima i dionicama u vlasništvu Općine Ferdinandovac („Službeni 

glasnik Koprivniĉko-križevaĉke županije“ broj 21/17) i ĉlanka 31. Statuta Općine Ferdinandovac 

(„Službeni glasnik Koprivniĉko-križevaĉke županije“ broj 6/13. i 1/18), Općinsko vijeće Općine 

Ferdinandovac na svojoj 24. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2019. donijelo je  

 

ODLUKU 

o davanju na upravljanje i održavanje zgrade  

zdravstvene ambulante 

Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije 

       

      Ĉlanak 1. 

Odlukom o davanju na upravljanje i održavanje zgrade zdravstvene ambulante Domu zdravlja 

Koprivniĉko-križevaĉke županije (u daljnjem tekstu: Odluka) daje se na upravljanje i održavanje 

zgrada i to u dijelu zgrade u kojoj se nalaze ordinacije zdravstvene ambulante u Ferdinandovcu 

izraĊena na kĉbr. 741/4, k.o. Ferdinandovac, upisana u zk.ul.br. 2627 na adresi Trg slobode 30. 

 

      Ĉlanak 2. 

 Dio zgrade iz ĉlanka 1. ove Odluke daje se na upravljanje i održavanje Domu zdravlja 

Koprivniĉko-križevaĉke županije na neodreĊeno vrijeme i bez naknade jer je to u cilju i interesu 

općega, gospodarskog i socijalnog napretka žitelja Općine Ferdinandovac te pridonosi osiguranju 

kontinuiteta, jednakomjernosti i dostupnosti zdravstvene zaštite na podruĉju Općine Ferdinandovac. 

 

      Ĉlanak 3. 

 Dom zdravlja Koprivniĉko-križevaĉke županije, Trg Dr. Tomislav Bardeka 10, sa sjedištem u 

Koprivnici, obvezuje se upravljati  dijelom zgrade iz ĉlanka 1. ove Odluke te ju održavati pažnjom 

dobrog gospodarstvenika i koristiti ju samo za obavljanje zdravstvene djelatnosti. 

    

      Ĉlanak 4. 

 Troškove nastale upravljanjem i održavanjem dijela zgrade iz ĉlanka 1. ove Odluke snosi Dom 

zdravlja Dom zdravlja Koprivniĉko-križevaĉke županije i to samo u odnosu na poslovni prostor za 

obavljanje zdravstvene djelatnosti. 

 

      Ĉlanak 5.     

 Dom zdravlja Koprivniĉko-križevaĉke županije može temeljem ove Odluke dio zgrade iz 

ĉlanka 1. ove Odluke odnosno poslovni prostor u kojem se nalaze ordinacije dati u zakup sukladno 

Zakonu o zdravstvenoj zaštiti radi nastavka obavljanja zdravstvene djelatnosti. 

 

      Ĉlanak 6. 

 U sluĉaju korištenja dijela zgrade iz ĉlanka 1. ove Odluke protivno svrsi i naĉinu upravljanja 

Općinsko vijeće Općine Ferdinandovac će donijeti novu odluku. 

 

      Ĉlanak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja i vrijedi do opoziva i donošenja 

nove Odluke. 

 

      Ĉlanak 8. 

 Ova Odluka dostaviti će se Domu zdravlja Koprivniĉko-križevaĉke županije. 
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