
Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje („Službeni 

vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 23/22) i članka 52. Statuta Općine Vrpolje (“Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“ br. 13/22), Općinska načelnica Općine Vrpolje dana 5. rujna  2022. 

godine donijela je sljedeću    

 

ODLUKU 

o raspisivanju Javnog natječaja    

za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u vlasništvu 

Općine Vrpolje koja se nalazi u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 33 na k.č.br.  869/2 k.o. Vrpolje 

(poznat kao Teka): 

- javna površina daje se u zakup za postavljanje montažnog objekta za pružanje 

ugostiteljskih usluga  

- površina javne površine: 60 m² 

- rok davanja u zakup: 10 godina 

- početna cijena zakupnine: 10 kn/ m² ili 1,32 EUR-a/m² mjesečno, odnosno 600,00 kuna ili 

79,63 EUR-a mjesečno (fiksni tečaj konverzije iznosi: 7,53450 kn = 1 €) 

- zabrana davanja u podzakup   

Članak 2.  

Pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju sve pravne ili fizičke osobe koje uplate 

jamčevinu u visini dvostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine i iznosi 1.200,00 kuna ili 156,26 

EUR-a.   

Jamčevina se uplaćuje na račun Proračuna Općine Vrpolje HR HR13 2340009 1851 4000 01 

model HR68, poziv na broj 7706-OIB. 

Uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine najpovoljnije ponude i obračunava se pri 

zaključivanju ugovora o davanju u zakup javne površine, dok se neizabranima vraća u roku od 8 dana 

od dana donošenja konačne odluke o izboru.  

U slučaju odustanka izabranog ponuditelja od ponude isti gubi pravo na povrat jamčevine.  

Članak 3. 

Ponude na Javni natječaj dostavljaju se u zatvorenim omotnicama na adresu: Općina Vrpolje, 

Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje, preporučeno pošiljkom ili neposredno dostavom uz 

naznaku „ Ponuda za Javni natječaj za zakup javne površine“ – ne otvaraj.   

Svaki sudionik Javnog natječaja u ponudi mora navesti i priložiti: 

a) fizičke osobe: ime i prezime, OIB, adresu prebivališta, ponuđeni iznos mjesečne zakupnine, 

presliku osobne iskaznice, dokaz o uplaćenoj jamčevini, potvrdu Općine Vrpolje da nema neizmirenih 

obveza prema Općini Vrpolje, a obrtnici uz naprijed navedeno i potvrdu Porezne uprave da nema 

nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, presliku Izvatka iz obrtnog registra, naziv i adresu 

obrta, broj računa te dokaz o bonitetu. 



 b) pravne osobe: naziv pravne osobe ili tvrtke, OIB, adresa, ponuđeni iznos mjesečne 

zakupnine, dokaz o uplaćenoj jamčevini, dokaz o bonitetu i presliku Izvatka iz sudskog registra, broj 

žiro računa, potvrdu Općine Vrpolje da nema neizmirenih obaveza prema Općini Vrpolje i potvrdu 

Porezne uprave da nema nepodmirenih obaveza prema državnom proračunu.   

Članak 4.  

Zakupoprimac je dužan plaćati zakupninu mjesečno do 10. u mjesecu za tekući mjesec na 

temelju dostavljenog računa od zakupodavca.  

Članak 5. 

Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 8 dana od dana objave Javnog natječaja u javnom 

glasilu i na službenim stranicama Općine Vrpolje.  

Ponude koje su nepravodobne, nepotpune i nepravovaljane neće se razmatrati, a u slučaju da 

dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz Javnog natječaja ponude isti iznos zakupnine pravo 

prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena.  

Članak 6.  

Ponude će se otvarati na javnoj sjednici Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u 

vlasništvu Općine Vrpolje i to dana 19. rujna 2022. godine u 14,00 sati u prostorijama Općine Vrpolje, 

Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrpolje.  

Članak 7.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijeti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja 

pristiglih ponuda.  

O rezultatima Javnog natječaja svi ponuditelji će biti pisano obavješteni o roku od 8 dana od 

dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.  

Članak 8.  

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje objaviti će se u 

javnom glasilu „Posavska Hrvatska“ i na službenim stranicama Općine Vrpolje (www.vrpolje.hr).  

Članak 9.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenoj stranici Općine 
Vrpolje (www.vrpolje.hr). 

 

 

Klasa: 415-01/22-01/01 

Urbroj: 2178-11-02-22-1 

Vrpolje, 5. rujna 2022.g.  

                                                                                                                                        Općina Vrpolje 

                                                                                                                                    Općinska načelnica 

                                                                                                                                          Ankica Zmaić 
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