
 

 
 
 
Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o., ur.broj:DIR-13-LP-14-1395/03 od 25. 
ožujka 2014. godine, objavljuje se  
 
 

J A V N I   N A T J E Č A J 
za davanje u zakup poslovnog prostora- lugarnice Ši benik 

 
 

I. 
PREDMET  ZAKUPA 

 
Poslovni prostor lugarnica Šibenik, površine 171 m2 , gospodarska zgrada površine 147 m2, 
pomoćna zgrada površine 26 m2 i dvorište površine 1460 m2, koja se nalazi na području 
Uprave šuma Podružnice Bjelovar , sagrañena  na k.č.br. 255/33,  “ lugarnica, pomoćna 
zgrada i dvor u R. Bilo“,  površine 1806 m2  upisana u zk.ul.br. 128,  k.o. Brzaja, vlasništvo 
RH, odnosno upisana u  Posjedovni list broj 2,  k.o. Brzaja sa upisanim posjednikom 
Hrvatske šume d.o.o. 

 
II. 

OPĆI  UVJETI  ZAKUPA 
 

Zakup poslovnog prostora iz točke I. daje se u zakup za potrebe lovstva i lovnog turizma pod 
slijedećim općim uvjetima javnog natječaja: 
1.   Poslovni prostor iz točke I.  daje se zakup na odreñeno vrijeme  na rok od 4 (četiri) 
      godine od dana sklapanja ugovora o zakupu. 
2.   Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi  2.000,00 kn. Na ugovoreni iznos zakupnine 
      HŠ d.o.o. UŠP zaračunavaju i propisanu stopu PDV-a. 
3.  Sve režijske troškove za zakupljeni poslovni prostor ( grijanje, električna energija, voda 
      i drugo)  i ostale obveze s osnova korištenja predmeta zakupa (komunalna naknada, 
     slivna naknada i slično) snosi zakupnik. 
4.  Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 2.000,00 kn, te se uplaćuje na račun 
     HŠ d.o.o. IBAN:HR 46 2340 0091 1001 0036 0. 
5.  Ponuditeljima  koji ne uspiju na natječaju jamčevina će biti vraćena, a jamčevina 
     ponuditelja koji bude odabran kao najpovoljniji će se zadržati i obračunati u zakupninu. 
     Ako najpovoljniji ponuditelj u odreñenom roku po pozivu za sklapanje ugovora o zakupu 
     ne sklopi ugovor  ili povuče ponudu nakon što se otvore ponude, smatrati će se da 
     je odustao od sklapanja ugovora i gubi pravo na povrat jamčevine. 
6.  Predmet zakupa uzima se u zakup u viñenom stanju i ne može se davati u podzakup. 
7.  Zakupnik je dužan osigurati nekretnine i pokretnine koje su predmetom zakupa, za  
     sve vrijeme trajanja zakupnog odnosa, od požara i nekih drugih opasnosti (osnovnih 
     opasnosti) kod  osiguravajuće kuće na iznos tržišne vrijednosti predmeta zakupa, uz  
     uvjet da u ugovoru o osiguranju naznači kao osiguranika Hrvatske šume d.o.o. 
     Troškove uplate premije osiguranja snosi zakupnik. 
8.  Zakupnik je dužan prije sklapanja ugovora o zakupu dostaviti plan i program  
     sadržaja predviñenih u zakupljenom prostoru. 
9.  Postupak davanja u zakup poslovnog prostora iz točke I.  provest će se sukladno  
     odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) 
10.  U natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe i obrtnici, te udruge registrirane  



      na području Republike Hrvatske . 
12.  Kriterij izbora najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuñena cijena mjesečne zakupnine. 
13.  Zakupodavac će kod izbora najpovoljnijeg ponuditelja uzeti u obzir odredbe čl.6. 
       stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/2011). 
14. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave natje čaja,  
      a  ponuditelji su dužni postupiti na slijedeći način: 
      -  zatvorene pisane ponude mogu se podnijeti osobno putem urudžbenog zapisnika 
       od 7 do 15 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatske šume d.o.o. 
       LJ.F. Vukotinovića 2,  Povjerenstvo za  zakup poslovnog prostora, u zatvorenoj 
       omotnici, s naznakom „ponuda za zakup poslovnog prostora lugarnica Sibenik – 
       ne otvarati“. 
15. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude ,  kao i ponude ponuditelja koje  
      ne udovoljavaju općim uvjetima natječaja, neće se uzeti u  razmatranje.  
16. Najpovoljnijom ponuditelja smatrat će se ponuda kojom se uz ispunjenje svih  
      uvjeta natječaja, nudi i najviši iznos mjesečne zakupnine. 
17. Otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo imenovano Odlukom Uprave HŠ d.o.o. 
       ur.broj:DIR-13-LP-14-1395/03 od 25. ožujka 2014. godine i to u roku pet  dana  
       od datuma naznačenog kao zadnji dan za dostavu ponuda. 
 
S najpovoljnijim ponuditeljem  zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora, kojim će 
se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana, sve u roku od 15 dana od dana donošenja 
odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.  
 
Odabrani ponuditelj biti će obavezan prilikom potpisivanja ugovora predati  zakupodavcu 
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku: zadužnicu na iznos ugovorene godišnje 
zakupnine uvećane za PDV, potpisanu od strane ovlaštene osobe za zastupanje i  
solemniziranu kod javnog bilježnika, za svaku godinu ugovorenog trajanja zakupa po ovom 
ugovoru. 
 
U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku 
odreñenom za sklapanje, poslovni prostor će se ponuditi slijedećem ponuditelju ako iznos 
ponuñene zakupnine nije manji od 10% u odnosu na prije odabranu ponudu. 
 
 
 

III. 
SADRŽAJ  PONUDE 

 
Ponuda za sudjelovanje u natječaju podnosi se u pisanom obliku i mora biti uvezana, te 
sadržavati : 
1.  Naznaku poslovnog prostora iz natječaja. 
 
2.  Naziv  i adresu ponuditelja, te OIB odnosno 
    Za pravne osobe: 

- Naziv i sjedište tvrtke, OIB, broj telefona za kontakt 
- Izvornik ili ovjerenu presliku Rješenja trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili 

izvatke iz sudskog registra odnosno izvadak iz registra udruga, ne stariji od 30 dana od 
dana podnošenja ponude iz koje mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za 
obavljanje djelatnosti koja je odreñena da se ima obavljati u predmetnom poslovnom 
prostoru, te ime osobe ovlaštene za zastupanje  

    Za fizi čke osobe-  obrtnike: 
- Ime i prezime, adresu ponuditelja, OIB, broj telefona za kontakt,  
- Presliku važeće osobne iskaznice te izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice ne stariju od 

30 dana od dana prijave na natječaj iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran 
za  djelatnost koja je oglašena 



  
3. Visinu ponuñene mjesečne zakupnine naznačenu brojkom i slovima, bez iznosa PDV-a. 
 
4. Dokaz o uplati jamčevine, naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine. 
 
5. Potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima  
  za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude. 
 
6.Original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih 
poslova kojim se dokazuje status osobe iz čl. 58 Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihove obitelji, koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora o 
zakupu poslovnog prostora sukladno čl. 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora, ne stariju od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se na to pravo 
pozivaju). 
 
7.Original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da 
osoba koja se poziva na pravo iz prethodnog stavka nije korisnik mirovine ostvarene na 
temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, 
ne stariju od 6 mjeseci  (samo za natjecatelje koji se na to pravo pozivaju). 
 
8. Namjenu korištenja poslovnog prostora. 
 
9. Izjavu ponuditelja da predmet zakupa  uzima u viñenom stanju. 
 
10. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja 
 
Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
 
Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom, za vrijeme trajanja natječaja, 
uz prethodnu najavu na telefon 098/455-002, upravitelju Šumarije Veliki Grñevac. 
HŠ d.o.o. zadržavaju pravo da bez obrazloženja ne prihvate niti jednu ponudu ili 
ponište natječaj. 
 
O rezultatima natječaja svi ponuditelji bit će pismeno obaviješteni u roku osam dana  
od dana završetka natječaja. 
 
 


