
  Na temelju članka 14. stavak 1. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih 
prostora Općine Funtana (''Službeni glasnik Općine Funtana'', br. 6/14) Komisija za davanje u 
zakup i kupoprodaju poslovnih prostora Općine Funtana raspisuje 

 
 

N A T J E Č A J 
za 

 davanje u zakup poslovnog prostora 
 

 
I. PREDMET ZAKUPA 
 

1. Poslovni prostor u Funtani, Ribarska bb, poslovna zgrada – dječji vrti ć, ukupno 
neto površine 717,54 m2 sagrađena na nekretnini k. č. broj 1020/1 K. O. Funtana,  
te dvorišta površine 1669 m2, u svrhu obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja.  

 
II. UVJETI ZAKUPA 
 
 1. Poslovni prostor  daje se u zakup u stanju u kojem se nalazi u trenutku zaključenja 
ugovora o zakupu.  
 2. Prednost pri zakupu poslovnoga prostora, ako sudjeluju u javnom natječaju i 
udovolje uvjetima iz natječaja, imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. 
            3. Poslovni prostor daje se u zakup za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja. 
            4. Ponuditelji su dužni priložiti Program rada i korištenja poslovnog prostora. 
 5. Poslovni prostor iz točke I. ovog natječaja daje se u zakup bez naplate zakupnine 
temeljem članka 10. st. 2. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora. 
    6. Troškovi struje, vode, odvoza smeća i slični troškovi te porezna davanja padaju na 
teret zakupnika.  
 7. Poslovni prostor  daje se u zakup na pet godina, s tim da zakupodavac može 
raskinuti ugovor i prije tog roka sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji 
poslovnih prostora. 
            8. Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora 
kojima se mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled, te mijenjati 
način korištenja poslovnoga prostora.   
 
III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE 
 

Uz pismenu ponudu koja sadrži podatke o ponuditelju potrebno je priložiti Izvod iz 
sudskog registra ne stariji od 30 dana, Izjavu da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih 
obveza prema državnom proračunu, Istarskoj županiji ili Općini Funtana po bilo kojoj osnovi,  
Program rada i korištenja poslovnog prostora, ovlaštenje, odnosno punomoć (za ovlaštene 
predstavnike, odnosno opunomoćenike).  
  Jedinstveni upravni odjel utvrdit će po službenoj dužnosti da li ponuditelji imaju 
dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Općini Funtana. Ukoliko se utvrdi da pojedini 
ponuditelj ima dugovanja ili ako je na drugi način oštetio Općinu Funtana, njegova ponuda 
smatrat će se nevažećom. 
 
 
 



IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 
 
 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje općih uvjeta iz 
natječaja sadrži i najkvalitetniji Program rada i korištenja poslovnog prostora u djelatnosti 
predškolskog odgoja.  

Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom 
natječaju, dostavljaju se u roku od osam dana od dana objave ovog natječaja u zatvorenoj 
omotnici na adresu: Općina Funtana, 52452 Funtana, B. Borisia 2,  s naznakom - ponuda 
za zakup poslovnog prostora - NE OTVARAJ.    
 Nepotpune, nepravovremene i nevaljane ponude neće se razmatrati. 
 Ponude će otvarati Komisija za provođenje javnog natječaja Općine Funtana dana 27. 
siječnja 2015. godine u  8,00 sati u prostorijama Općine Funtana, B. Borisia 2.  

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti izvješteni u roku od osam dana 
nakon završetka postupka odabira najpovoljnije ponude.  

Općinski načelnik može poništiti ovaj natječaj bez davanja posebnih obrazloženja. 
 Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o zakupu u roku od osam dana od dana 
primitka obavijesti o izboru. Ugovor o zakupu poslovnog prostora izrađuje se i sklapa kao 
ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu kojim se osigurava ovrha radi raskida 
ugovora i predaje poslovnog prostora zakupodavcu. 
 Svi ostali uvjeti biti će uređeni ugovorom o zakupu. 
 Podrobnije obavijesti mogu se dobiti svakim radnim danom u vremenu od 07,00-15,00 
sati na tel: 052/445-442. 
 
 
KLASA: 372-03/15-01/1 
URBROJ: 2167/07-03-15-2 
Funtana, 14. siječnja 2015. godine  
  
 

PREDSJEDNIK KOMISIJE 
Jolanda Leva, v.r. 

  
                          
 


