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Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (N.N. br.
125/11, 64/15) u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(N.N. 33/01, 60/01, 125/08, 36/09, 150/11, 144/123, 19/13, 137/15, 123/17), članka 47. Statuta
Općine Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 7/18, 10/18) i članka 4. Odluke o davanju u
zakup i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Vojnić (Glasnik Karlovačke
županije 37/12) Općinski načelnik donosi
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
I.
Raspisuje se javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda u zatvorenim omotnicama
za davanje u zakup poslovnih prostora u I. zoni na adresi: Vojnić, Karlovačka 7a, prvi ulaz,
k.č. 4665/1 k.o. Vojnić, djelatnost: zanatstvo, površine 16,00 m2.
II.
Poslovni prostori se daje u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 (pet) godina u
stanju u kakvom se trenutno nalazi.
III.
Jamčevina za poslovne prostore iznosi 400,00 kuna i uplaćuje se na Općinu Vojnić
IBAN: HR7323400091850300008, model HR68, poziv na broj 9016-OIB.
Uplata jamčevine mora biti izvršena na način da je uplata evidentirana na računu
Općine Vojnić dan prije otvaranja.
Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u zakupninu počev od dana
nastanka obveze plaćanja zakupnine.
Ponuditelj koji u postupku natječaja i zaključivanja ugovora o zakupu odustane od
svoje ponude, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, vratiti će se
jamčevina u roku od 5 (pet) radnih dana od dana donošenja Odluke o prihvatu ponude.
IV.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed i to najkasnije do petnaestog u mjesecu, a u
slučaju zakašnjenja zakupodavac ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.

V.
Ugovor o zakupu zaključuje se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom
bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16).
Trošak sklapanja ugovora snosi zakupnik.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine
Vojnić.
Općinski načelnik
KLASA: 372-01/18-01/04
URBROJ: 2133/17-01-18-01
Vojnić, 06. srpanj 2018.
Općinski načelnik
Nebojša Andrić
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Na temelju članka 47. Statuta Općine Vojnić („Službeni glasnik općine Vojnić„
03/18 i 06/18) i odredaba Odluke o davanju u najam stambenih objekata u vlasništvu Općine
Vojnić (Službeni glasnik Općine Vojnić 07/18), načelnik Općine Vojnić donosi slijedeću

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u najam
stambenih objekata u vlasništvu Općine Vojnić
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u najam stambenih
objekata u vlasništvu Općine Vojnić u slijedećem sastavu.
1. Josip Kurtović – predsjednik Povjerenstva
2. Željka Stilinović-Butorac – član Povjerenstva
3. Dubravka Fink – član Povjerenstva

Članak 2.
Imenovano Povjerenstvo će provesti postupak javnog natječaja za davanje u najam
kuće i stana, te provesti ostale radnje oko pripreme i zaključenja ugovora između Općine
Vojnić i najmoprimca.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Općine Vojnić.
KLASA.:406-01718-01/22
UR.BROJ: 2133/17-01-4/3-18-01
Vojnić, 06. srpanj 2018. godine
Načelnik općine Vojnić
Nebojša Andrić
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SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ
Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić
Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
administrativni tajnik
47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1

Telefon: 047 883 020
Fax: 047 883 021
Email: opcina-vojnic@ka.t-com.hr
WEB stranica: www.vojnic.hr

Odgovorni urednik – Općinski načelnik
Izlazi prema potrebi
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