
 
 

UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI, Trg bana Josipa Šokčevića 20. 

 
Na temelju Odluke Uprave HŠ d.o.o. ur. broj: DIR-13IBM-16-283/02 od 19. siječnja 2016. godine,  Hrvatske 
šume d.o.o. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNCA VINKOVCI   r a s p i s u j e 

 
J A V N I    N A T J E Č A J 

za davanje u zakup poslovnog prostora 
 

koji se nalazi u suterenu poslovne zgrade Uprave šuma Podružnice Vinkovci u Vinkovcima, Trg Josipa 
Runjanina 10 i to kancelarija br. 1 površine 16,00 m². 

Poslovna zgrada izgrađena je na k.č. br. 1243/3 upisana u zk. ul. br. 8233 k.o. Vinkovci u vlasništvu i posjedu 
HŠ d.o.o. UŠP Vinkovci. 

I. 
UVJETI NATJEČAJA  

 
1. Početni iznos mjesečne zakupnine za predmetni poslovni prostor iznosi 40,00 kn/m². 
    U iznos mjesečne zakupnine uračunati su PDV i svi režijski troškovi (utrošak električne energije, toplinske    
    energije, vode i ostalo). 
 
2. Vrijeme trajanja zakupnog odnosa je 4 (četiri) godine. 
 
3. Predmet zakupa uzima se u zakup u viđenom stanju. 
 
4. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima    
    hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04,92/05,   
    02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) ukoliko sudjeluju u  
    natječaju i ispunjavaju uvjete iz natječaja, iz Zakona o zakupu i kupoprodaju poslovnog prostora i prihvate    
    najviši ponuđeni iznos zakupnine. 
 
5. Namjena poslovnog prostora: uredska (administrativna) djelatnost.  
 
6. Zabranjeno je davanje poslovnog prostora u podzakup. 
 
7. Zakupnik je u slučaju potrebe dužan o svom trošku i riziku ishoditi minimalne tehničke uvjete i svu potrebnu   
    dokumentaciju bez prava na povrat sredstava. 
 
8. Zakupljeni prostor može se adaptirati uz prethodnu suglasnost zakupodavca i uz uvjet da se ne ruše ili  
    pomiču noseći zidovi. 
 
9. Sredstva uložena u objekt zakupa od strane zakupca postaju vlasništvo zakupodavca. Nije dopušteno  
    prebijanje uloženih sredstava i materijala s mjesečnom zakupninom. 
 
10. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke/pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja. 
 
11. Rok za podnošenja ponuda na natječaj  je 15 (petnaest) dana od objave natječaja, a mogu se          

     podnijeti osobno od 7.00 do 15.00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu Hrvatske šume d.o.o.,  
     Uprava šuma  Podružnica Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32 100 Vinkovci, s naznakom „NE  
     OTVARATI-ponuda za zakup poslovnog prostora“. Postupak će se izvršiti bez javnog otvaranja   

     ponuda. 
 
12. Nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja neće se   
     razmatrati. 
 



13. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka   
     odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Ako najpovoljniji ponuditelj, bez opravdanog razloga, ne sklopi  
     ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku ili opozove i izmijeni ponudu poslije roka dostave  
     ponuda, smatrat će se da je odustao od ponude. 
 
14. O rezultatima natječaja, svi ponuditelji biti će obaviješteni u pisanom obliku. 
 
15. HŠ d.o.o. UŠP Vinkovci zadržavaju pravo da bez obrazloženja ponište ovaj natječaj ili ne prihvate ni jednu   
      ponudu za predmetni zakup. 
 

II. 
SADRŽAJ PONUDE 
 

Ponuda za sudjelovanje u natječaju podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati: 
 
1.  • Za pravne osobe: 

- naziv i sjedište tvrtke, OIB, izvornik ili ovjeren preslik rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog   
  registra ne stariji od 30 dana od dana prijave na natječaj, BON 1 i BON 2, ne stariji od 30 dana. 

• Za fizičke osobe: 

- ime i prezime, adresa ponuditelja, OIB, te preslik osobne iskaznice 
- izvornik ili ovjeren preslik 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 ovjereni preslik 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. 
 
2. Naznaku poslovnog prostora. 
 
3. Namjena za koju se ponuda podnosi. 
 
4. Točno određeni iznos ponuđene mjesečne zakupnine naznačen brojem i slovima, a koji ne može biti manji  
    od početnog iznosa. 
 
5. Izjavu ponuditelja da predmet zakupa uzima u zakup u viđenom stanju. 
 
6. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja. 
 
7. Original ili ovjereni preslik potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojima se   
   dokazuje status osobe iz članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova  
   njihove obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12,  
  19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), koji 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. 
 
8. Original ili ovjereni preslik potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se  
   poziva na pravo iz točke I. podtočke 4. ovog Natječaja nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o   
   pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, ne stariji od 6 mjeseci (samo za  
   natjecatelje koji se pozivaju na to pravo). 
 
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 UŠP Vinkovci 032/341-047. 
 
 
 
 
 
 


