
Na temelju članka 17.  stavka 1.Odluke o zakupu javnih površina na području Općine Vrpolje 

(„Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 23/22 i 37/22) i članka 3. Prijedloga Odluke o 

izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakupa javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje doneseno od 

strane Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vrpolje, Klasa: 415-01/23-01/2, 

Urbroj: 2178-11-02-23-6 od 07. ožujka 2023. godine, Općinska načelnica Općine Vrpolje donosi   

 

ODLUKU 

o  izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje   

Članak 1. 

Ovom Odlukom u zakup se daje javna površine u  vlasništvu Općine Vrpolje (poznato kao Trg 

ispred Bose d.o.o.) koja se nalazi u Vrpolju, Trg dr. Franje Tuđmana 1 na k.č.br. 865/5 k.o. Vrpolje  

površine 9 m² tvrtki Tisak plus d.o.o., Slavonska avenija 11a, Zagreb, OIB: 32497003047. 

Članka 2. 

Visina zakupnine javne površine iznosi 30,60 eura mjesečno ili 230,56 kuna mjesečno (fiksni 

tečaj konverzije eura u kune iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK), a javna površina daje se u zakup na 

vrijeme od 5 (pet) godina.  

Članak 3. 

Predmetna javna površina iz članka 1. ove Odluke dodijeljena je ponuditelju Tisak plus d.o.o., 

Slavonska avenija 11a, Zagreb, OIB: 32497003047  temeljem provedenog  Javnog natječaja za davanje 

u zakup javne površine u vlasništvu Općine Vrpolje objavljenog dana 24. veljače 2023. godine u javnom 

glasilu Posavska Hrvatska i na službenoj stranici Općine Vrpolje (www.vrpolje.hr) kao jedina i 

pravovaljana ponuda s ponuđenom cijenom istoj početnoj te je u cijelosti ispunjavala uvjete iz Javnog 

natječaja.   

Članak 4. 

Općinska načelnica Općine Vrpolje  zaključiti će Ugovor o zakupu javne površine s odabranim 

ponuditeljem u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke u kojemu će detaljno urediti prava i 

obveze.   

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na službenoj stranici Općine 

Vrpolje (www.vrpolje.hr).  
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