
 Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne 

novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 46. Statuta Općine Pašman („Službeni glasnik 

Općine Pašman“ broj:1/18), načelnik Općine Pašman, dana 11. travnja 2019. godine, raspisuje  

javni 

 

NATJEČAJ 

za davanje u zakup poslovnog prostora 

prikupljanjem pisanih ponuda 

 

I. Daje se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Pašman u mjestu Neviđane u 

prizemlju zgrade bivšeg „Društvenog doma“, koji se sastoji od prostorije prodavaonice, 

prostorije priručnog skladišta i toaletne prostorije: 

 

Adresa poslovnog prostora Namjena Površina 

m2 

Početna 

zakupnina 

EUR/m2 

Trajanje 

zakupa 

god. 

1. Neviđane, zgrada   Mesnica-trgovina          50          6,00          5 

„Društvenog doma“       

 

- Jamčevina 1.000,00 kn 

 

II. Poslovni prostor iz toč. I. ovog natječaja daje se u zakup pravnim ili fizičkim osobama 

koje udovolje sljedećim uvjetima: 

1. Sudjelovanje u natječaju (podnošenje pisane ponude u roku iz točke V. ovoga 

natječaja); 

2. Uplata jamčevine u iznosu objavljenom u toč. I.  natječaja – DOKAZ: uplatnica 

utvrđenog iznosa jamčevine; 

3. Registracija djelatnosti sudionika natječaja, koja je označena u toč. I. ovoga 

natječaja u rubrici „NAMJENA“ poslovnog prostora – DOKAZ: izvodi iz odgovarajućeg 

registra, u koji je sudionik natječaja upisan, o djelatnosti subjekta upisa; 

4. Ponuda točno određenog iznosa zakupnine (EUR) za m2 površine poslovnog 

prostora, koja se daje u podnesenoj ponudi na natječaj; 

5. Podnošenje dokaza o ispunjavanju natječajnih uvjeta, koji su označeni u ovoj točki, 

a dostavljaju se u privitku ponude na natječaj. 

Sukladno članku 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne 

novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu 

poslovnog prostora imaju osobe određene Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog 

rata i članovima njihovih obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni 

prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, uvjete iz Zakona i prihvate 

najviši ponuđeni iznos zakupnine. 

Naknadno dostavljeni dokazi uzet će se u razmatranje samo ako se neposredno predaju 

ili poštom dostave Općini Pašman prije otvaranja ponude na natječaj, ili ako se pravodobno 

dostave po posebnom pozivu Općine Pašman. 

Pored zakupnine zakupnik plaća i troškove sklapanja ugovora o zakupu poslovnog 

prostora, te ostale troškove, pristojbe i naknade u svezi s korištenjem poslovnog prostora. 

III. Jamčevina iz točke I. ovog natječaja plaća se na žiro-račun Općine Pašman broj 

HR4723900011832000001, pozivom na broj: za pravne osobe HR21 7706-OIB, odnosno za 

fizičke osobe HR22 7706-OIB. 

IV. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati: 



a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa za 

povrat jamčevine; 

b) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će 

biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i 

obračunati u zakupninu. 

Najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu 

nakon što se pristupi postupku javnog otvaranja ponuda. 

c) Dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) i to iz sudskog registra (Izvadak o upisu u 

sudski registar) za trgovačko društvo ili ustanovu, odnosno Izvadak iz obrtnog 

registra, ako se radi o fizičkoj osobi, ne stariji od 30 dana, od dana raspisivanja ovog 

Natječaja; 

d) Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave 

natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke) za pravne osobe, te BON-2 (SOL-2) 

za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od objave natječaja, odnosno potvrda o 

nemogućnosti izdavanja navedenih isprava; 

e) Dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno 

i mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj (Potvrda porezne uprave u originalu ili 

ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana, od dana objave natječaja) 

f) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, moraju po svim osnovama imati 

podmirene dospjele obveze prema Općini Pašman do trenutka javnog otvaranja 

ponuda. 

g) Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje 

se odnosi Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 

njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04) trebaju se pozvati na pravo 

prvenstva te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu. 

 

V. Pisane ponude na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana oglašavanja ovoga natječaja 

na službenim stranica Općine Pašman, u zatvorenoj omotnici s oznakom „Natječaj za zakup 

poslovnog prostora – ne otvaraj“, a predaju se osobno u prostorijama Općine Pašman ili se 

dostavljaju preporučenom poštom na adresu Općina Pašman, Pašman 34, 23262 Pašman. 

 

VI. Poslovni prostor se daje u zakup u stanju u kakvom se nalazi, a troškove uređenja 

prostora, kao i održavanja, snosi zakupnik. (Pregled poslovnog prostora može se izvršiti za 

vrijeme natječajnog roka, radnim danom u tijeku radnog vremena, uz obveznu najavu na tel: 

260-260. 

U slučaju da poslovni prostor nije u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti, zakupnik je 

dužan dovesti poslovni prostor u stanje potrebno za obavljanje djelatnosti ulaganjem vlastitih 

sredstava u uređenje poslovnog prostora. 

Zakupodavac ima pravo nadzirati opremanje prostora putem ovlaštene osobe i prisustvovati 

primopredaji radova, a zakupnik izvesti radove putem izabranog izvođača, sve sukladno 

troškovniku i drugoj dokumentaciji. 

Zakupnik je dužan radove na preuređenju završiti u roku koji će biti određen Ugovorom o 

zakupu poslovnog prostora, te ukoliko zakupnik u navedenom roku ne privede prostor 

namjeni, zakupodavac će mu otkazati ugovor o zakupu. 

Po završetku izvedenih radova, od strane Jedinstvenog Upravnog odjela, sačiniti će se 

zapisnik o izvedenim radovima u kojem će se konstatirati da su radovi stvarno i izvedeni u 

ugovorenom opsegu, uz obvezu dostave izvornih računa i dokaza o plaćanju istih. 

Ulaganja zakupnika u uređenje i opremanje poslovnog prostora koje ima karakter investicije, 

za vrijeme trajanja zakupa, uređuje se zasebnim Ugovorom između Zakupodavca i 

Zakupnika.  



 

Ovlašteno tijelo Zakupodavca može odobriti da se ulaganje Zakupnika uračunava kao 

unaprijed plaćena zakupnina po završetku radova na uređenju i opremanju, sukladno 

vrijednosti izvršenih radova i ugovorenoj zakupnini. 

VII. Svim podnositeljima ponude na natječaj dostavit će se obavijest o rezultatima 

natječajnog postupka, a izabranom ponuditelju i naputak o roku i načinu sklapanja ugovora o 

zakupu poslovnog prostora. 

 

VIII. Nepravodobno podnesene i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

Ponude sudionika natječaja koji ne ispunjavaju uvjete točke II. ovoga natječaja biti će 

odbijene. 

Općina Pašman zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, a da zbog 

toga ne snosi odgovornost prema ponuditeljima. 

 

   Načelnik 

Općine Pašman 

Krešimir Ćosić, mag. oec. v.r. 

 

 

Klasa: 372-03/19-01/03 

Ur.broj:2198/17-02/1-19-1 


