
Na temelju  članka  6.  stavka  1.  Zakona  o  zakupu  i  kupoprodaji  poslovnoga  prostora  (Narodne
Novine br. 125/11 i 64/15), članka 6. stavka 1. i članka 8. Odluke o davanju u zakupu poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Jelenje (Služben novine PGŽ br. 44/13) dana 18. listopada 2017. god.
Općina Jelenje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup dijela prostora u objektima koja su u

vlasništvu Općine Jelenje prikupljanjem pisanih ponuda

Predmet zakupa uređeni su prostori u objektima koji su u vlasništvu Općine Jelenje, a nalaze
se na sljedećim adresama:

1. Dražice, Dražičkih boraca 64., poslovni prostor koji se vodi pod evidencijskim brojem 33. 
(bivša REA) ukupno 23,50 m2 
             -namjena: /ured/trgovina/uslužna djelatnost

             -početni iznos mjesečne zakupnine:  1.175,00 kn (bez PDV-a)

 -rok zakupa:  do 31. listopada  2022. god.

 -garantni polog:  visina početnog iznosa zakupnine

2. Dražice, Dražičkih boraca 64, u prostoru „Kuglane“,  a koji se sastoji od opremljenog 
prostora bifea površine 18 m2 

             -namjena: opremljeni ugostiteljski objekt

             -početni iznos mjesečne zakupnine:  od  600,00 kn ( bez PDV-a), 

 -rok zakupa:  do 31. listopada  2022. god.

 -garantni polog: visina početnog iznosa zakupnine

3. Dražice, Dražičkih boraca 64, u prostoru „Kuglane“,  a koji se sastoji od i staza za kuglanje 
površine 66 m2, 

             -namjena: opremljena kuglana

             -početni iznos mjesečne zakupnine:  od  800,00 kn (bez PDV-a), 

 -rok zakupa:  do 31. listopada  2022. god.

 -garantni polog: visina početnog iznosa zakupnine

4. Dražice, Jelenje 4B, poslovni prostor 40 m2 (sadašnji prostor „Cvjećarna na groblju“) 

             -namjena: neopremljeni poslovni prostor

             -početni iznos mjesečne zakupnine:   1.200,00  kn (bez PDV-a)

 -rok zakupa:  do 31. listopada  2022. god.

 -garantni polog: visina početnog iznosa zakupnine



5. Opremljena „Ugostiteljska drvena kuća“ koja se vodi pod evidencijskim brojem 37 ukupno
16 m2 s početnim iznosom mjesečnog zakupnine od 960,00 kn (bez PDV-a).

- namjena: opremljeni ugostiteljski objekt

- rok zakupa:  do 31. listopada  2022. god.

 -garantni polog: visina početnog iznosa zakupnine

6. Dražice, Dražičkih boraca 55, u prostoru Boćarskoga kluba „Rječina“ - prostor se sastoji od
opremljenog prostora ukupne površine od  41,54 m² i 24 m²  (prostor vanjske natkrivene terase).

             -namjena: opremljeni ugostiteljski objekt

             -početni iznos mjesečne zakupnine:  1.300,00  kn (bez PDV-a)

- rok zakupa:  do 31. listopada  2022. god.

 -garantni polog: visina početnog iznosa zakupnine

  7. Zoretići,  Boćarskim klubom, Zoretići 8a,  a koji se sastoji od opremljenog prostora ukupne     
      površine od  50,87 m2 .
             -namjena: opremljeni ugostiteljski objekt

             -početni iznos mjesečne zakupnine:   500,00  kn (bez PDV-a)

- rok zakupa:  do 31. listopada  2022. god.

 -garantni polog: visina početnog iznosa zakupnine

I.  UVJETI NATJEČAJA

1) Pravo sudjelovanja 

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske sa sjedištem
odnosno prebivalištem na području Republike Hrvatske te registriranom djelatnošću koja odgovara
namjeni poslovnog prostora za koji se natječu.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora ne može se sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja ima
dospjelu nepodmirenu obvezu prema Općini Jelenje, osim ako je, sukladno posebnim propisima,
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava
rokova plaćanja.

2) Garantni polog

Natjecatelji su dužni uz ponudu na natječaj uplatiti garantni polog u visini iznosa početne mjesečne
zakupnine,  uplatom na žiro-račun: Proračun Općine Jelenje:  HR802500009-1817000001 otvoren
kod  ADIKKO  banke  d.d.  model:  68,  –  poziv  na  broj:7706-OIB, svrha  uplate  "POLOG  ZA
NATJEČAJ".

Izabrani  ponuditelj  gubi  pravo na  povrat  pologa  u  slučaju  da  ne zaključi  Ugovor  o  zakupu ili
prilikom zaključenja Ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane Javnim natječajem.

Kod zaključenja Ugovora o zakupu garantni polog se uračunava u prvu mjesečnu zakupninu, dok će
ostalim sudionicima, koji ne uspiju u natječaju, garantni polog biti vraćen isplatom na njihov žiro ili



tekući račun, u roku od 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuđača.

3) Izjava ponuđača

Uz ponudu, ponuđači su obvezni priložiti i pismenu izjavu o tome da su upoznati sa stanjem i 
uređenošću poslovnog prostora koji se daje u zakup i da prihvaćaju opće uvjete zakupa propisane 
Odlukom o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Jelenje (Službene novine 
"Primorsko-goranske županije" br. 44/13).

U slučaju mjesečnog plaćanja, ponuditelj je obvezan ponuditi jedan od sljedećih oblika osiguranja 
plaćanja:

 - garanciju uplate tri (3) mjesečnih zakupnina, kao instrument osiguranja plaćanja za 
pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne 
energije, vode, komunalne naknade i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i 
zajedničkih dijelova zgrade. Polog se vraća zakupniku nakon prestanka zakupnog odnosa, bez
kamata, pod uvjetom da su sve obveze uredno podmirene, o čemu ponuditelj daje Izjavu.

 ili

-  ponuditelj  može  ponuditi  i  osiguranje  putem  zasnivanja  fiducijarnog  vlasništva  nad
nekretninama  u  svojem  vlasništvu.  U  tom  slučaju  mora  dostaviti  dokaz  o  vlasništvu
nekretnina,  s  time da vrijednost  ponuđene nekretnine treba  biti  zakupnine  u visini  zbroja
iznosa dvanaest (12) mjesečnih zakupnina. Iz tog osiguranja Općina je ovlaštena podmiriti
neplaćenu zakupninu i sva davanja koja proizlaze iz zakupnog odnosa, kao i sve troškove
njihove naplate, o čemu ponuditelj daje Izjavu ili

  4) Rok za podnošenje pisanih ponuda

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 dana od objave Javnog natječaja u Novom listu, odnosno 
do 03. studenoga 2017. 

Javno otvaranje ponuda obavit će se dana 06. studenoga 2017. u 12,00 sati.

5) Rok početka obavljanja djelatnosti u prostoru

Vrijeme početka obavljanja djelatnosti regulirat će se Ugovorom o zakupu.

6) Isključenje iz postupka odabira ponuda

Na javnom otvaranju ponuda vodi se zapisnik kojim se utvrđuju podaci o svim pristiglim ponudama
(ponuđač, namjena, prilozi i visina ponuđene zakupnine).

Neće se razmatrati ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja Javnog natječaja
imaju  dospjelih,  a  nepodmirenih  dugovanja  prema Općini  Jelenje,  a  koji  te  činjenice  dokazuju
potvrdom Općine Jelenje o nepostojanju duga, ne starijom od 30 dana od dana objave.

Neće se razmatrati ponude ponuđača koji po osnovi javnih davanja imaju dospjelih a nepodmirenih
dugovanja prema državnom proračunu, a koji te činjenice dokazuju Potvrdom porezne uprave o
nepostojanju duga Porezne uprave, ne starijom od 30 dana od dana objave.

7) Pregled poslovnog prostora

Poslovni prostor se može razgledati dana 25. listopada 2017. od 12:00 do 14:00 sati.

8) Kriterij odabira najpovoljnije ponude

Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda koja ispunjava sve tražene uvjete iz Javnog
natječaja te koja sadrži najviši ponuđeni početni iznos mjesečne zakupnine (uz ostvarivanje prava
zaključenja  Ugovora  pod  uvjetima  najpovoljnije  ponude  iz  Javnog  natječaja  prema  Zakonu  o
pravima  hrvatskih  branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova  njihovih  obitelji  (Narodne
novine:174/04; 92/05; 107/07; 65/09; 137/09; 146/10; 55/11; 140/12 i 18/13))



U slučaju da dva ili više ponuđača ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja i ponude jednak početni
iznos  mjesečne zakupnine,  najpovoljnijom ponudom smatrat  će se ona ponuda koja je  pristigla
ranije, odnosno koja je prije zaprimljena.

Općinski načelnik ili ovlaštena osoba zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne
izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

9) Prednost u natjecanju

Pravo prvenstva na zaključenje Ugovora o zakupu, uz ispunjenje svih uvjeta iz Javnog natječaja i
kriterija odabira, uz davanje ovjerene Izjave kod javnog bilježnika o sklapanju Ugovora o zakupu
pod  uvjetima  najpovoljnije  ponude,  u  roku  od  8  dana  od  dana  primitka  obavijesti  o  izboru
najpovoljnije  ponude,  imaju  natjecatelji  iz  stavka  1,  članka  58.  Zakona  o  pravima  hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine:174/04; 92/05; 107/07;
65/09; 137/09; 146/10; 55/11; 140/12 i 18/13) koji trebaju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju
kojom dokazuju svoj status (Potvrda, Rješenje).

Ako se ponuditelj  ne javi u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti  o izboru najpovoljnije
ponude, smatrat će se da ne želi koristite pravo prvenstva na zaključenje Ugovora o zakupu.

Za slučaj da više ponuditelja ostvaruje pravo prvenstva na zaključenje Ugovora o zakupu, temeljem
stavka 1, članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
obitelji (Narodne novine:174/04; 92/05; 107/07; 65/09; 137/09; 146/10; 55/11; 140/12 i 18/13) i
prihvate najpovoljniju ponudu, prednost ima ponuđač čija je ponuda pristigla ranije, odnosno koja
je prije zaprimljena.

           10) Ugovor o zakupu

Ugovor o zakupu sačinit će se po donošenju konačne odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

11) Posebne odredbe

Neće se razmatrati nepotpune ponude i ponude prispjele po isteku roka. 

II. PONUDA

Obrazac ponude

Ponuđač je obvezan dostaviti pismenu ponudu za sudjelovanje u Javnom natječaju. 

Uz pismenu uvezanu ponudu obavezno se prilaže:

1.  Izvadak  iz  registra  obrtnika,  ne  stariji  od  3  mjeseca  od  dana  objave  obavijesti  o  Javnom
natječaju, ako je ponuditelj fizička osoba (Internet ispis)

2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu, ako je ponuđač fizička osoba

3. Izvod iz sudskog registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o Javnom natječaju,
ako je ponuditelj pravna osoba (Internet ispis)

4. Dokaz o uplati garantnog pologa

5.  Ako  ga  ponuđač  ima  dokaz  o  pravu  prvenstva  na  zaključenje  Ugovora  o  zakupu  kojim
ponuditelj dokazuje status utvrđen odredbom stavka 1, članka 58. Zakona o pravima hrvatskih
branitelja  iz  Domovinskog  rata  i  članova  njihovih  obitelji  (Narodne  novine:174/04;  92/05;
107/07; 65/09; 137/09; 146/10; 55/11; 140/12 i 18/13), što dokazuju potvrdom mjerodavnog
tijela.



6.  Potvrda  Porezne  uprave  o  stanju duga po osnovi  javnih davanja iz  koje  je  razvidno da je
Ponuditelj uredno izvršio sve dospjele porezne obveze i doprinose. Potvrda Porezne uprave ne
smije bit starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja.

7. Potvrda Općine Jelenje o nepostojanju dugovanja koja ne smije biti starija od 30 dana od dana
obavijesti o Javnom natječaju.

8. Pismena izjava ponuđača da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup
i da prihvaća opće uvjete zakupa (točka 3. Javnog natječaja).

9. Pismena izjava ponuđača o plaćanju zakupnine (točka 3. Javnog natječaja).



III.  DOSTAVA PONUDA

Ponude se predaju u pismenom obliku neposredno u pisarnici Općine Jelenje ili preporučeno, putem
pošte,  na  adresu  Općina  Jelenje,  Dražice,  Dražičkih  boraca  64,  51218  Dražice,  u  zatvorenoj
omotnici s naznakom : „ NE OTVARATI – Natječaj za poslovni prostor“. 

Javno otvaranje ponuda obavit će se 06. studenog 2017. u 12,00 sati u prostorima vijećnice Općine
Jelenje, Dražice, Dražičkih boraca 64. (I. kat)

Otvaranje i razmatranje ponuda provest će Komisija za provođenje Javnog natječaja, na način da se
u  zapisnik  utvrđuju  podaci  o  svim zaprimljenim ponudama i  nazočnim ponuđačima,  namjeni,
prilozima i visini ponuđene zakupnine.

Pravo prisustvovanja na javnom otvaranju ponuda imaju ponuđači koji su podjeli ponude ili njihovi
opunomoćenici, uz predočenje dokaza.

Po otvaranju svake ponude utvrđuju se traženi uvjeti iz Javnog natječaja (namjena, prilozi i visina
ponuđene zakupnine).

Ponude  koje  ne  sadržavaju  sve  tražene  uvjete  iz  Javnog  natječaja,  isključuju  se  iz  daljnjeg
razmatranja.

Povjerenstvo utvrđuje listu ponuđača koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja.

O tijeku javnog otvaranja ponuda vodit se Zapisnik koje potpisuju prisutni članovi povjerenstva i
nazočni ponuđači.


