
 Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 

novine“, broj 125/11., 64/15.), te Odluke Općinskog vijeća Općine Polača, klasa:021-08/16-01/13, 

urbroj:2198/26-16-01-2 od 05.07.2016.godine, Općinski načelnik Općine Polača raspisuje 

 

 

NATJEČAJ 

za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

I. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora: 

Red.br. Adresa 

prostora 

Namjena 

prostora 

Početna 

zakupna 

mjesečna 

cijena  u 

kn 

Površina  

u m2 

Vrijeme 

zakupa  

Jamčevina  

u kn 

1. Polača 231A 

23423 Polača 

Administrativna 

djelatnost 

1.000,00 25,65 5 godina 10% 

početne 

raspisane 

cijene 

 

UVJETI NATJEČAJA: 

II. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju, a sastoji se od poslovnog prostora za 

obavljanje administrativne djelatnosti i sanitarnog čvora. Svi troškovi uređenja poslovnog  

prostora za navedenu djelatnost padaju na teret zakupnika.   

III. Davatelj zakupa i zakupnik imaju pravo jednostranog raskida ugovora uz uvjet da se to  

najavi najmanje 6 (šest) mjeseci unaprijed.   

IV. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave obavijesti o natječaju u dnevnom tisku. 

Prijave se dostavljaju na adresu: Općina Polača, Polača 231/A, 23423 Polača s  

napomenom „Natječaj za poslovni prostor“ – ne otvarati i naznakom podnositelja prijave. 

V. Poslovni prostor može se pogledati svakim radnim danom od 8,00 do 12,00 sati. 

VI. Otvaranje ponuda biti će  dana 27.07.2016.godine s početkom u 12,00 sati u  

uredu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela . Otvaranju ponuda mogu biti nazočni po zakonskom 

zastupniku ili osobno podnositelj prijave. 

VII. Natjecatelj je dužan dati izjavu da uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju te ga  

je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.   

VIII. Natjecatelj je dužan dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih  

davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Neće se razmatrati ponude onih 

natjecatelja koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja. 

IX. Prvenstvo prava na zakup poslovnog prostora imaju osobe iz članka 58. Zakona o pravima  

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04.) 

ako udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude. 

X. Natjecatelj je dužan u prijavi za sudjelovanje u natječaju dostaviti:  

- prijavu u kojoj mora  biti navedeno ime i prezime sudionika, prebivalište i 

državljanstvo (za fizičke osobe), odnosno podatke o upisu u upisnik odgovarajućeg 

registra (za pravne osobe) te broj IBAN računa za povrat jamčevine (za fizičke i za 

pravne osobe) 

- iznos ponuđene mjesečne zakupnine 

- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine koja se uplaćuje na IBAN: 

HR0924850031834400009, model: HR68, poziv na broj: 5835-OIB 

- izjavu da prihvaća opće uvjete zakupa 

- izjava da poslovni prostor uzima u viđenom stanju 

- uvjerenje da nema dugovanja prema općini Polača 

- uvjerenje – Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja 

- dokaz o statusu  natjecatelja koji ima pravo zaključenja ugovora pod uvjetom 

najpovoljnije ponude iz natječaja temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata. 



XI. Najpovoljniji natjecatelj smatra se onaj natjecatelj koji je ponudio najvišu zakupninu. 

XII. Najpovoljniji natjecatelj dužan je u roku 10 dana od okončanja postupka natječaja preuzeti 

poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu u protivnom smatrat će se da je odustao od 

sklapanja ugovora o zakupu i nema pravo na povrat jamčevine dok će se položena 

jamčevina podnositelju čija je ponuda prihvaćena uračunati u zakupninu. 

XIII. Općinski načelnik zadržava pravo da po navedenom natječajnom postupku ne izabere 

najpovoljnijeg natjecatelja i poništi natječaj bez obrazloženja. 

XIV. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja sudionik natječaja ima pravo prigovora 

Općinskom načelniku u roku od 8 dana od primitka Odluke. 

 

 

 

OPĆINA POLAČA  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

Polača, 15.07.2016.         

 

 


