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UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA VINKOVCI, Trg bana Josipa Šokčevića 20. 

 
Ur. broj: VK-08-17- 570/03                                                                                           Vinkovci, 07. lipnja 2017. godine 

 
Na temelju izjave o ustroju Hrvatskih šuma društva s ograničenom odgovornošću Zagreb posl. broj: OU-
540/15-2 i Odluke Uprave HŠ d.o.o. Zagreb ur. broj: DIR-13-VR-13-5517/47 od 01. lipnja 2017. godine 
objavljuje se  

J A V N I    N A T J E Č A J 
za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora 

                  
I. 

 
Predmet zakupa je poslovni prostor ukupne površine 157,18 m² kao cjeline u stambeno-poslovnoj zgradi 
sagrađenoj na k.č. br. 2053/16 upisanoj u zk. ul br. 7428 k.o. Vinkovci, na adresi Vinkovci, Matice Hrvatske 4, a 
koji u naravi predstavlja: 
- poslovni prostor označen brojem  2 u podrumu površine 11,05 m² i poslovni prostor  u suterenu označen 

brojem 2 površine 41,26 m² upisan u poduložak broj 3703 knjige položenih ugovora Općinskog suda 

Vukovar Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci i 

- poslovni prostor izrađen u ROH-BAU izvedbi u podrumu označen brojem 1  ukupne površine 82,09 m² i 

poslovni prostor u suterenu označen brojem 1 ukupne površine 21,78 m² upisan u poduložak broj 3711 

knjige položenih ugovora Općinskog suda Vukovar Zemljišno-knjižni odjel Vinkovci  

nedjeljivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, sukladno načelu  uspostave 
jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima te s opremom koja se nalazi unutar prostora. 

 
UVJETI NATJEČAJA 

1. Predmet zakupa daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od 4 (četiri) godine računajući od dana 
sklapanja ugovora o zakupu  

2. Predmet zakupa daje se u zakup u viđenom stanju 
3. Početni iznos mjesečne zakupnine je 5.000,00 (slovima: pettisuća) kuna bez PDV-a i plaća se svakog 15-

tog u mjesecu za tekući mjesec 
4. Kao najpovoljnija ponuda, uzet će se potpuna ponuda ponuditelja koji udovoljava općim uvjetima 

natječaja s najvišom ponuđenom mjesečnom zakupninom 
5. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu za sudjelovanje na natječaju u iznosu 5.000,00 (slovima: 

pettisuća) kuna. Uplata jamčevine vrši se na žiro račun HŠ d.o.o. UŠP Vinkovci kod Privredne banke 
Zagreb IBAN HR 72 223400091502011050 

6. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku 8 (osam) dana po 
okončanju postupka natječaja.  

      Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina će biti uračunata u cijenu                  
zakupnine. Ukoliko se odabrani ponuditelj ne odazove pozivu na sklapanje i ne sklopi ugovor  u 
određenom roku, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i nema pravo na povrat 
jamčevine. 

7. Sve režijske troškove za zakupljeni poslovni prostor kao i ostale obveze s osnova korištenja 
zakupljenog poslovnog prostora (komunalna naknada, slivna naknada, pričuva i ostalo) snosi 
zakupnik. 

8. Zakupnik je dužan o svom trošku i riziku ishoditi minimalne tehničke uvjete i svu potrebnu 
dokumentaciju prije početka obavljanja djelatnosti za koju se poslovni prostor daje u zakup. 



 
 
 

9. Poslovi prostor daje se u zakup u viđenom stanju i ne može se davati u podzakup. 
10. Za eventualna ulaganja zakupnik nema pravo na umanjivanje zakupnine ili povrat sredstava po isteku 

zakupa 

11. Na natječaj se mogu javiti fizičke osobe državljani RH te  pravne osobe i obrtnici koji su registrirani na 
području RH. 

12. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora 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. 

13. Odabrani ponuditelj bit će obvezan prilikom potpisivanja ugovora predati zakupodavcu jamstvo za 
uredno ispunjenje ugovornih obveza u obliku pologa na iznos od dvostruke ponuđene mjesečne 
zakupnine. 

14. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude, kao i ponude ponuditeljima koji ne udovoljavaju 
općim uvjetima natječaja, neće se razmatrati. 
 
SADRŽAJ PONUDE 
Pisane ponude moraju sadržavati: 

a) Podatke o ponuditelju 

 Za pravne osobe - naziv, sjedište, OIB, adresu, izvod iz sudskog registra trgovačkog suda u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici ne stariji od 30 dana od dana podnošenja ponude iz kojega je vidljivo da je pravna 
osoba registrirana za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati u predmetnom poslovnom 
prostoru, ime osobe ovlaštene za zastupanje te  broj žiro računa u slučaju povrata jamčevine 

 Za obrtnike - ime i  prezime, OIB, presliku važeće osobne iskaznice, adresu, naziv i sjedište obrta, 
obrtnicu u izvorniku ili ovjerenoj preslici ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude iz koje je 
vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koju namjerava obavljati u predmetnom poslovnom 
prostoru, broj žiro računa u slučaju povrata jamčevine  

 Za fizičke osobe - ime i prezime, OIB, adresu, presliku osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu, broj 
tekućeg računa i naznaku banke u slučaju povrata jamčevine 

b) Visinu ponuđene mjesečne zakupnine naznačenu brojaka i slovima, bez iznosa PDV-a, koja ne može 
biti manja od početne mjesečne zakupnine 

c) Potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i 
mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana od dana podnošenja ponude 

d) Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova 
kojim se dokazuje status osobe iz točke 12. Uvjeta Natječaja  ove Odluke ne stariju od 6 mjeseci 
(samo za ponuditelje koji se pozivaju na pravo prvenstva po toj osnovi) 

e) Namjenu korištenja poslovnog  
f) Izjavu ponuditelja da predmet zakupa uzima u viđenom stanju 
g) Izjavu ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja  
h) Dokaz o uplati jamčevine. 

 
15. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja. 
16. Ponuditelji su dužni zatvorene, pisane ponude podnijeti osobno putem urudžbenog zapisnika od 7 do 

15 sati svakog radnog dana ili preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatske šume d.o.o. Uprava 
šuma Podružnica Vinkovci, Trg bana Josipa Šokčevića 20, 32100 Vinkovci, u zatvorenoj omotnici s 
naznakom „ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvarati“. 

17. HŠ d.o.o. UŠP Vinkovci zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja te pravo poništenja 
natječaja 

18. Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja uz najavu na 
mob. 098/311-867 - Ivanko Jurišić. 

19. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici HŠ d.o.o. u roku 8 (osam) dana od dana donošenja 
odluke o odabiru 

20. Izabrani ponuditelj bit će pozvan na sklapanje ugovora o zakupu u roku 15 (petnaest) dana od dana 
objave rezultata na web stranici HŠ d.o.o. 
 


