
Na temelju članka 35. stavak 2. i 391. stavka 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima („Narodne Novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 5. Pravilnika o davanju u zakup 
zemljišta u vlasništvu Općine Funtana ("Službeni glasnik Općine Funtana" broj 1/13 i 3/13) 
Natječajna komisija dana 23. studenog 2015. godine objavljuje  

 
NATJEČAJ 

ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OP ĆINE FUNTANA-FONTANE 
 
 

1. Predmet javnog natječaja je zakup nekretnine u vlasništvu Općine Funtana-Fontane, 
odnosno na području katastarske Općine Funtana unutar građevinskog područja i to 
kako slijedi: 
 

Redni 
broj 

Katastarska čestica Katastarska 
općina 

Površina 
u m2 

Početna 
cijena po m2 
u kn 

Namjena 

1. 806/2 Funtana 754 20,00 za turističko 
ugostiteljsku 
svrhu 

 
2. Zakupnik nekretnine može biti fizička ili pravna osoba, koja ima prebivalište odnosno 

sjedište na području Općine Funtana-Fontane. 
Izuzetno od prethodnog stavka, zakupnik može biti fizička ili pravna osoba koja ima 
prebivalište odnosno sjedište izvan područja Općine Funtana-Fontane, kada je to od 
posebnog interesa za Općinu Funtana-Fontane.  

 
3.  Zemljište se daje u zakup na rok:    

- od 1 godine (jedne godine) za obavljanje turističko ugostiteljske djelatnosti uz 
mogućnost godišnjih produženja roka zakupa. 

 
4.  Početna visina zakupnine za zakup zemljišta iznosi: 

- za turističko ugostiteljsku svrhu unutar građevinskog područja 20,00 kn/m2. 
 

5. Natječaj se provodi dostavljanjem pisanih ponuda. 
Ponude se dostavljaju na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Funtana-                
Fontane, poštom ili putem pisarnice Općine Funtana-Fontane, u zatvorenom omotu s 
naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ - ZAKUP ZEMLJIŠTA".  
Rok za dostavljanje ponuda je 8 (osam) dana računajući od prvog slijedećeg dana po 
objavi natječaja na oglasnim pločama Općine Funtana-Fontane i na web stranici 
Općine Funtana-Fontane www.funtana.hr, bez obzira na način dostave.  
Učesnik u natječaju u ponudi mora navesti ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, 
 adresu, OIB (osobni identifikacijski broj), oznaku nekretnine za koju se natječe, 
 ponuđeni iznos. 

  
6. Osobe koje sudjeluju u Natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti slijedeću 

dokumentaciju:  
- Fizičke osobe – Rješenje ili obrtnicu nadležnog Ureda za gospodarstvo, 
- Pravne osobe – Izvod iz sudskog registra. 

 



 
7. Na temelju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, Općinski načelnik i najpovoljniji 

ponuđač sklapaju Ugovor o zakupu.  
 
U slučaju privođenja nekretnine namjeni određenoj prostornim planom prije isteka 
roka zakupa, Ugovor o zakupu se raskida uz otkazni rok od 30 (trideset) dana. 

 
8. Nekretninu koja je predmet zakupa nije dozvoljeno davati u podzakup. 
 
9. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. 

 
10.  Općinski načelnik može u jednom dijelu, više dijelova ili u potpunosti poništiti   

natječaj bez obrazloženja. 
 

11. Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne Novine” broj 25/13), 
Općina Funtana-Fontane kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja 
javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na 
internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom određene svrhe i u 
interesu javnosti, Općina Funtana-Fontane objavljuje sve donesene akte na službenoj 
internetskoj stranici i/ili u službenom glasilu Općine. Slijedom navedenog, smatrat će 
se da je natjecatelj, podnošenjem prijave koja sadrži njegove osobne podatke na ovaj 
natječaj, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje 
istih javnom objavom na internetskim stranicama i/ili u službenom glasilu Općine 
Funtana-Fontane, a u svrhu u koju su prikupljeni.  

 
KLASA: 944-15/15-01/4 
URBROJ: 2167/07-01-15-2 
Funtana-Fontane, 23.11.2015.  

 
  

OPĆINA FUNTANA-FONTANE 
PREDSJEDNIK  NATJEČAJNE KOMISIJE 

Jolanda Leva, v.r. 
  
   
 

 
 


