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Medulin, 22.07.2020

Na temelju  članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji  poslovnog prostora  ( Službene 
novine Općine Medulin  broj 2/2013 i 3/14) i Zaključka Načelnika od 22. srpnja 2020.  
Općine Medulin, objavljuje 

NATJEČAJ  
za davanje u  zakup poslovnog  prostora

putem prikupljanja pismenih ponuda

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora putem prikupljanja 
pismenih ponuda  kako slijedi: 

1. Poslovni prostor  sagrađen  na k.č. br. 988/2  k.o. Medulin, površine 18,00 m2 
Djelatnost: telefonska centrala  
Početni iznos zakupnine 1.800,00  kn ( 100,00 kn/m2)
Rok zakupa: 5 godina  

2. Poslovni prostor  sagrađen  na k.č. br. Zgr. 250/2  k.o. Pomer, površine 74 m2 
Djelatnost: telefonska centrala  
Početni iznos zakupnine 7.400,00  kn ( 100,00 kn/m2)
Rok zakupa: 5 godina  

3. Poslovni prostor  sagrađen  na k.č. br. Zgr. 310  k.o. Premantura , površine 33,00  
m2 
Djelatnost: telefonska centrala  
Početni iznos zakupnine 3.300,00  kn ( 100,00 kn/m2)
Rok zakupa: 5 godina  
 
 

Prostor se daje  u zakup u viđenom stanju, a rekonstrukcije i adaptacije koje se izvode  u 
cilju poboljšanja  funkcionalnosti u cjelini snosi  zakupnik bez prava na povrat  uloženih 
sredstava. Zakupnik je dužan  prostor privesti namjeni o svom trošku, bez prava na povrat 
uloženih sredstava. 

Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe. 



Sudionici natječaja dužni su platiti  jamčevinu  u iznosu od  tri mjesečne početne  zakupnine  
na žiro račun broj     HR 1223400091826300008  MODEL HR 68 – poziv na broj 7722-OIB s 
naznakom: svrha uplate - jamčevina. 
Ponuđačima koji ne budu izabrani  jamčevina  će biti vraćena, a jamčevina osobe ili društva 
koje bude prihvaćen kao najpovoljniji ponuditelj, zadržati će se i biti uračunata u zakupninu. 
Ukoliko izabrani  ponuđač nakon završetka natječaja odustane  od zaključivanja ugovora  o 
zakupu, izgubiti će pravo na povrat jamčevine. 

Dosadašnji zakupac  poslovnog  prostora ima prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o 
zakupu, pod uvjetom da sudjeluje  i prihvati  najpovoljniju ponudu  postignutu na natječaju. 

Na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji po bilo kojem osnovu ima dugovanja prema 
Općini. 

Poslovni prostor moguće je razgledati u  dogovoru s Općinom Medulin i dosadašnjim 
zakupcem. 

Punomoćnik natjecatelja dužan je  najkasnije do otvaranja ponuda Komisiji dostaviti 
punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za 
pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika) ako natjecatelj nije u 
mogućnosti osobno prisustvovati istom. 

Najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja zaključka 
Načelnika sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, ili u protivnom gubi pravo na 
povrat jamčevine. 

Zakupnik uzima prostor u viđenom stanju te, ukoliko izabrani ponuđač nije iskoristio pravo 
da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran o tome tko koristi prostor, 
u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine. 

U trenutku  zaključivanja ugovora,  izabrani  zakupnik dužan je  za osiguranja plaćanja 
ugovorene zakupnine  predati Općini jednu zadužnicu  na iznos jednogodišnje zakupnine. 

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se  razmatrati

Zaključak o  odabiru  najpovoljnijeg ponuditelja  otpremiti  će se  svim natjecateljima  u roku 
od osam dana od  donošenja na  adrese   naznačene u prijavi na natječaj, te će se  dokaz o 
otpremi smatrati dokazom o primitku predmetne obavijesti. 

Budući zakupnik dužan je  plaćati mjesečnu zakupninu uvećanu za PDV  unaprijed, 
najkasnije do 10-og dana u mjesecu za tekući mjesec. 

Sukladno  odredbama Odluke o  zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora   ugovorom će se 
regulirati prihvaćanje  povećanja ili smanjenja zakupnine koja može uslijediti tijekom
trajanja zakupa prema odluci Načelnika

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

- ime i prezime fizičke osobe odnosno pun naziv pravne osobe, OIB i točnu adresu
- adresu i površinu poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda
- prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju, ili ukoliko ista nije određena, opis djelatnosti 
koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,



- broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na kojem će mu se, ukoliko ne bude izabran, vratiti 
jamčevina
- preslik osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti, ukoliko je natjecatelj 
fizička osoba
- preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o 
registraciji
- Potvrdu Općine da nema dospjele nepodmirene obveze prema općinskom 
proračunu i dokaz o plaćenim ostalim troškovima koji proizlaze iz korištenja prostora ( voda, 
struja,…)

U slučaju da na natječaju sudjeluje osoba iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužna je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu 
branitelja temeljem kojega koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, te uvjerenje da nije 
korisnik mirovine ostvarene na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u Glasu Istre i na oglasnoj ploči 
Općine Medulin. 

Ponude za natječaj se dostavljaju  Upravnom odjelu  za opće poslove i  društvene djelatnosti 
Općine Medulin, Centar 223,  Medulin,  u zatvorenoj omotnici s naznakom " za natječaj za 
zakup poslovnog prostora - ne otvarati " 

Javno otvaranje ponuda biti će     03. kolovoza 2020.  u 12,00 sati u  prostorijama općine 
Medulin, Medulin, Centar 223. 

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se  ona koja uz ispunjene uvjete natječaja  sadrži i 
najviši iznos zakupnine. Ako je za isti poslovni prostor pristiglo više najpovoljnijih ponuda 
koje su istovjetne po visini zakupnine, najpovoljniji ponuditelj  utvrditi će se izvlačenjem. 

Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. Nakon razmatranja 
ponuda, Povjerenstvo za provođenje  natječaja utvrđuje listu natjecatelja koji ispunjava 
uvjete natječaja, te zapisnički utvrđuje koji je ponuđač ponudio najviši iznos zakupnine, a  
izbor najpovoljnije ponude obavlja Općinski načelnik.  

Zakupodavac zadržava pravo  ne izabrati ni jednu ponudu. 

Načelnik Općine Medulin 

Dipl. ing. Goran Buić, MBA 
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