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UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA, I. MEŠTROVIĆA 28, KOPRIVNICA  Tel.: 048/ 250-900  

 Fax: 048/250-963 

 

Ur. broj: KC-08-AD-2016-3144/04                                                                                         U Koprivnici, 14.12.2016. 

  

Temeljem članka 21. Izjave o ustroju društva HRVATSKIH ŠUMA  društva s ograničenom odgovornošću, Zagreb, 

Ulica kneza Branimira 1, (posl.broj:OU-540/2015) i Odluke ur.broj:DIR-13-MK-16-5623/04 od 12.prosinca 

2016.godine, HŠ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, objavljuje sljedeći 

          

                                                                             

                                                                          JAVNI NATJEČAJ 

 

I 

za davanje u zakup lugarnice Gabrinovec, koja se nalazi na području UŠP Koprivnica, Šumarije Ludbreg, G.J. 

Kalnik, odjel 48 h. 

Izgrađena je  na dijelu  na kčbr. 861/1 šuma Šarine u Medvedu, k.o. Leskovac Toplički i upisana je u zemljišnim 

knjigama kod Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižni odjel Novi Marof, kao vlasništvo Republike Hrvatske, 

a u Katastru u posjedovnom listu broj 321 k.o. Leskovac Toplički, upisana kao posjed i na korištenju HŠ d.o.o., 

UŠP Koprivnica.    

Luigarnica Gabrinovec se sastoji od dvije kuhinje, dvije sobe, dvorane, te dvije sobe u potkrovlju, ukupne površine 

od 144 m2.                                                                                      

                                                                                           II 

 

Lugarnica iz točke I. ove Odluke daje se u zakup radi  obavljanja djelatnosti lova, zaštite i uzgoja divljači pod 

sljedećinm uvjetima natječaja: 

1.Predmetna lugarnica  daje se u zakup na vrijeme od 4 (četiri) godine,od zaključenja ugovra o zakupu. 

2.Početni iznos zakupnine iznosi 2,00 kune/m2. Na ugovorenu zakupninu HŠ d.o.o.,UŠP Koprivnica,će obračunati 

zakonsku stopu PDV-a. 

3.Sve režijske troškove kao troškove s osnova korištenja predmeta zakupa (komunalna naknada, slivna naknada 

i ostalo) snosi zakupnik. 

4.Lugarnica iz točke I. ovog javnog natječaja daje se u zakup  u viđenom stanju i ne može dati u podzakup. 

5. Na natječaj se mogu javiti pravne osobe, udruge i obrtnici koji se bave djelatnošću lova, zaštite i uzgoja divljači. 

6.Sva eventualno uložena sredstva u predmet zakupa, od strane zakupnika postaju vlasništvo zakupodavca, a 

vrijednost uloženih sredstava se ne prebija zakupninom. U slučaju raskida ugovora o zakupu prije isteka 

ugovorenog roka, bez obzira na razloge raskida, zakupnik nema pravo na povrat uloženih sredstava. 

7.Postupak davanja u zakup poslovnog prostora iz točke I. ovog javnog natječaja  provesti će se sukladno 

odredbama zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. 125/2011). 

8.Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne udovoljavaju općim uvjetima 

natječaja, neće se uzimati u razmatranje. 

9. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu kojim će se regulirati sva prava i obveze ugovorih 

strana. Kriterij izbora najpovoljnijeg ponuditelja je najviše ponuđena cijena mjesečne zakupnine. 

10. Rok za podnošenje  pisanih ponuda je petnaest dana od objave natječaja. 

11. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne udovoljavaju općim uvjetima 

natječaja, neće se uzimati u razmatranje. 

12.Ponuditelji su dužni postupati na sljedeći način: 

Zatvorene pisane ponude dostaviti preporučenom pošiljkom ili predati putem urudžbenog zapisnika u zatvorenoj 

omotnici od 7,00 do 15,00 sati na adresu Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica, Ivana  

 

 

 



Meštrovića 28, 48000 Koprivnica, Povjerenstvo za zakup nekretnina, s naznakom „Ponuda za zakup nekretnina-

NE OTVARATI.“ 

13. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 

domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši iznos ponuđene 

zakupnine.      

III 

 

 

 

SADRŽAJ PONUDE: 

Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati: 

1.Naznaku predmeta zakupa iz natječaja. 

2.Naziv i adresu ponuditelja, te OIB. 

3.Vsinu ponuđene mjesečne zakupnine naznačenu brojkom i slovima, bez iznosa PDV-a. 

4. Potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i mirovinsko 

osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude. 

5. Original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojim se 

dokazuje status osobe iz članka II točke 13. ovog javnog natječaja, koja ima pravo prvenstva na sklapanje ugovora 

o zakupu sukladno članku 6. Stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, ne stariju od 6 mjeseci  

(samo za natjecatelje koji se na to pravo pozivaju). 

6. Original ili ovjerenu presliku potvrde hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva 

na pravo iz čl.13.ovog javnog natječaja 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 pozivaju). 

7.izjavu ponuditelja da predmet zakupa uzima u viđenom stanju. 

8.izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja. 

Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku i li ovjerenoj preslici 

 

 

HŠ d.o.o.,UŠP Koprivnica, zadržavaju pravo da bez obrazloženja ne prihvate niti jednu ponudu ili ponište 

natječaj. 

 

 

 

                                                                                                         

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                

 

 



 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                             

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 


