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UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA, I. MEŠTROVIĆA 28, KOPRIVNICA 
Tel.:048/250 900  Fax:  250 963                                                                                      
 
Ur. broj: KC-08-AD-2014-                                                                 U Koprivnici, 29.10.2014. 
 
Temeljem članka 21. Izjave o ustroju društva (posl. broj : OU-87/12-2) HRVATSKIH ŠUMA društva 
s ograničenom odgovornošću, Zagreb, LJ. F. Vukotinovića 2, ( skraćeno tvrtka HŠ d.o.o. ), i Odluke 
ur.broj: DIR-13-MK-14-5610/02 od 17. listopada 2014.godine, HŠ d.o.o., UŠP Koprivnica, objavljuje 
slijedeći  
 

JAVNI  NATJEČAJ 
 

I. 
 
za davanje u zakup poslovnog prostora „CAFFE BAR“ koji se nalazi na području Šumarije  Đurñevac, 
uz zgradu Stanice za tehnički pregled vozila u Đurñevcu, Kolodvorska bb. 
Predmetni poslovni prostor j e  prazan  bez opreme,  ukupne površine  65,16 m2, a koji se sastoji od 
uslužnog prostora, površine 25,40 m2, priručnog skladišta, površine 1,95 m2 , WC-a za goste, površine 
5,96 m2, te terase površine 30,50 m2. 
Predmetni poslovni prostor izgrañen je na čkbr. 3538/3 k.o. Đurñevac i upisan u zk.ul.10632 kod 
Općinskog suda u Koprivnici, kao vlasništvo Hrvatskih šuma d.o.o., a u  Posjedovnom listu vodi se  
pod brojem 2895 k.o. Đurñevac, ka o posjed Hš d.o.o. 
 
 
 

II. 
 
UVJETI NATJEČAJA: 
 
1.Početni iznos mjesečne zakupnine za javni natječaj  je 3,94 EUR mjesečno, plativo u kunskoj  
 protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB, na dan plaćanja. 
 
2. Na ugovoreni iznos zakupnine zakupodavac zaračunava i propisanu stopu PDV-a. 
 
3. Poslovni prostor daje se u zakup na odreñeno vrijeme, na rok od 4 godine. 
 
4. Namjena poslovnog  prostora: obavljanje  ugostiteljske djelatnosti 
 
5. Režijske troškove  ( grijanje, električna energija, voda, telefon i  drugo), kao i sve druge troškove  
 vezane uz korištenje predmeta zakupa terete zakupnika. 
 
6.  Predmet zakupa uzima se u zakup u  viñenom stanju. 
 
7. Zakupnik ne može dati predmetni  poslovni  prostor u podzakup. 
 
8.  Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o 
pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju 
uvjete iz natječaja, iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prihvate najviši ponuñeni 
iznos zakupnine. 



 
9. Zakupnik je, u slučaju potrebe, dužan o svom trošku i riziku ishoditi minimalne tehničke uvjete i 
svu potrebnu dokumentaciju, te prostor dovesti u funkciju, za obavljanje djelatnosti bez prava na  
povrat sredstava. 
 
10. Sredstva uložena u predmet  zakupa, od strane zakupnika, postaju vlasništvo zakupodavca  i ne 
može se iznos uloženih sredstava prebijati sa mjesečnom zakupninom. 
 
11. Najpovoljnijom ponudom  smatrat će se ponuda kojom se ponudi najviši mjesečni iznos zakupnine 
za pojedini poslovni prostor.  
 
12. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke/pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. 
 
Ponuda za sudjelovanje u natječaju podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati: 
 
 Za pravne osobe: 

-  naziv i sjedište tvrtke,OIB, broj telefona za kontakt 
-  izvornik ili ovjerenu presliku rješenja  o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra 

ne striji od 30 dana od dana prijave na natječaj, BON1 i BON 2, SOL 2, ne stariji od 30 dana 
Za fizičke osobe: 

- ime i prezime, adresa ponuditelja,OIB, broj telefona za kontakt 
- presliku osobne iskaznice, izvornik ili ovjeren presliku obrtnice - ne stariji od 30 dana od dana 

prijave na natječaj 
Svi sudionici: 

- potvrdu o nepostojanju dugovanja s osnova poreza i doprinosa tj. original ili ovjerenu presliku 
potvrde Ministarstva financija - porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i 
doprinosima za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana od dana 
podnošenja ponude 

- naznaku poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi zajedno s naznakom  djelatnosti koja 
će se obavljati u njemu 

- točno odreñeni iznos ponuñene zakupnine naznačen brojem i slovima, bez iznosa PDV-a, a 
koji ne može biti manji od početnog iznosa 

- izjavu ponuditelja da poslovni prostor uzima u zakup u viñenom stanju 
- izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja 
- original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih 

poslova kojima 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 članku 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora ne stariji od 6 mjeseci ( samo za natjecatelje koji se pozivaju na to  pravo), 
kao i podatak o vrsti djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru 

- original ili ovjerenu presliku  potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da 
osoba koja se poziva na pravo iz pod točke 9. ove točke Odluke nije korisnik mirovine 
ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 
njihove obitelji, ne striji od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se pozivaju na to pravo) 

Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
 
13.Rok za podnošenje ponuda na natječaj je deset dana (10) od objave natječaja, a  mogu se  
      podnijeti osobno na urudžbeni zapisnik od 7.00 do 15.00  sati ili preporučenom pošiljkom na   
     adresu Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma  Podružnica Koprivnica - Povjerenstvo za zakup  
     poslovnog prostora, Ivana Meštrovića 28, 48000 Koprivnica (p.p.30) s naznakom „Ponuda                   
     za zakup poslovnog    prostora –NE OTVARATI“.  Postupak će se izvršiti bez javnog  
     otvaranja ponuda. 
      
14. Predmetni objekt može se razgledati svaki radni dan  za vrijeme trajanja natječaja, uz 
        prethodnu najavu na telefon Šumarije Đurñevac 048/289-130. 
  
 15.  Nepotpune i nepravovremene pristigle ponude, kao i ponude koje ne udovoljavaju  uvjetima   
         natječaja, neće se razmatrati. 



      
   16.  S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će   
         se regulirati sva prava i obveze ugovornih strana. Odabrani ponuditelj biti će obavezan  
         prilikom potpisivanja ugovora predati zakupodavcu solemniziranu bjanko zadužnicu na  
         dvostruki iznos  ugovorene mjesečne zakupnine, kao sredstvo osiguranja plaćanja. 
 
   17.  O rezultatima  natječaja, svi ponuditelji biti će obaviješteni u pisanom obliku u roku 8  dana  
         od dana završetka natječaja. 
           
  18.  HŠ d.o.o. UŠ P Koprivnica zadržavaju pravo  da bez obrazloženja ponište ovaj   natječaj ili   
         ne prihvati ni jednu ponudu za predmetni zakup. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


