
 Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora («Narodne novine» 
125/11 i 64/15), Odluke Grada Pule o davanju u zakup poslovnog prostora («Službene novine 
Grada Pule» br.  3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 10/03) i Odluke direktora Pula Sporta d.o.o. o 
raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora od 14.12.2016.g., Povjerenstvo 
za natječaj raspisuje   
 
 

N A T J E Č A J 
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  

ZA UREDSKI PROSTOR ILI TIHI OBRT 
 

I 
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora kako slijedi: 
 
Broj prostora 13/P 
Površina u m2         9,00 
Adresa Pula, Marsovo polje 6                           
k.č. zgra K.O. Pula                         1212/42              
Djelatnost Uredski prostor ili tihi obrt 
Početna cijena  40,00 kn/m2 bez PDV 
Jamčevina 300,00 kn 
Rok privođenja prostora namjeni 15 dana 
 
NAPOMENA: 

U cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost. 
Očevid poslovnog prostora je svakog radnog dana po obavijesti u sredstvima javnog 

priopćavanja od 10,00 do 11,00 sati. 
Natjecatelj je dužan opremiti prostor o svome trošku. 
Namjena djelatnosti je za uredski prostor ili tihi obrt. 
Kod odabira ponuditelja pod jednakim uvjetima, prednost ostvaruje onaj ponuditelj 

koji nudi djelatnost prikladniju sadržajima u objektu. 
Rok za privođenje namjeni, odnosno ulazak u posjed iznosi najviše 15 (petnaest) dana 

od dana davanja suglasnosti Zakupodavca za izvođenje radova, a prema zahtjevu Zakupnika.  
 

II 
Poslovni prostor iz točke I. daje se u zakup na rok od 5 godina, sa prvenstvenim 

pravom zakupa po isteku istoga, sukladno članku 6. Stavak 3. i 4. Zakona o zakupu i 
kupoprodaji poslovnog prostora ("NN" br. 125/11 i 64/15). 
 

III 
Poslovni prostor daje se u zakup u stanju u kojem je viđen. Sa stanjem poslovnog 

prostora natjecatelji se mogu upoznati u terminima za očevid naznačenim u točki I. ovog 
Natječaja i na naznačenoj adresi. Zakupnik ima obvezu da sam dovede poslovni prostor u 
stanje potrebno za obavljanje djelatnosti svojim ulaganjima u uređenje poslovnog prostora. 

Ostale pojedinosti regulirati će se ugovorom o zakupu. 
Za sve odobrene radove, odobrenja ishoduje Zakupnik temeljem suglasnosti 

Zakupodavca. 
Zakupnik je dužan radove na preuređenju završiti u roku određenom u točki I. ovog 

natječaja, koji se računa od predaje poslovnog prostora u posjed. 



Obračun troškova režijskih troškova i ostalih naknada nije uključen u cijenu 
zakupnine, te će se obračunavati zasebno. Utrošak električne energije obračunava se mjesečno 
prema stvarnom utrošku. Naknada za grijanje prostora iznosi 0,50 eura/m2 i plaća se u periodu 
u kojem se objekt grije.  

 
IV 

Sukladno članku 58. Zakona o pravima Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 
članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 35/09 i 137/09, 
146/10, 55/11, 140/12 i 18/13) prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog 
prostora iz točke I. ovog natječaja ako sudjeluju u javnom natječaju i udovoljavaju uvjetima iz 
najpovoljnije ponude imaju: 

– sa članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
– sa članovima obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
– s HRVI iz Domovinskog rata, 
– s dragovoljcem iz Domovinskog rata, 
– te s ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani 
suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci. 
      Osobe iz stavka 1.ove točke mogu ostvariti prvenstveno pravo ako nisu korisnici 

mirovine ostvarene po predmetnom Zakonu. 
 Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba 
utvrđuje se prema redu prvenstva sukladno čl. 29. st. 1. Zakona o područjima posebne 
državne skrbi (NN br.91/96), odnosno prvenstveni red naznačen u st.1. s tim da osobe iz 1. i 
2. alineje čine isti prvenstveni red. 

 
V 

     Natječaj će se provesti pismenim nadmetanjem ponuditelja. Prijave na natječaj 
dostavljaju se poštom preporučeno ili predaju Povjerenstvu za provedbu natječaja na adresu: 
Pula Sport d.o.o., Trg kralja Tomislava 7, najkasnije do 28.02.2017. godine do 12,00 sati, 
bez obzira na način dostave.  

Na omotu obavezno naznačiti: ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ. 
  Prijava za natječaj obvezno sadrži: 

- ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, 
odnosno sjedišta, 

- ponuđenu cijenu. 
UZ PRIJAVU PRILAŽE SE: 

1. Dokaz o državljanstvu i rješenje za obrt ili registraciju za poduzeće, odnosno rješenje 
o registraciji za udrugu - ponuditelj mora biti registriran za djelatnost za koju 
Zakupodavac daje prostor u zakup, a koju će Zakupnik obavljati u prostoru, 

2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,  
3. Ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike), 
4. Dokaz putem kojeg se može utvrditi postojanje prvenstvenog prava za dobivanje u 

zakup poslovnog prostora i to: 
a) za HRVI  

- potvrdu od nadležnog tijela da ne primaju mirovinu, 
- drugostupanjsko rješenje o stupnju tjelesnog oštećenja (Uprava za skrb MORH) 

b) za članove obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog 
                        branitelja:  

- dokaz o stradavanju u Domovinskom ratu koji izdaje Ured za žrtve rata Vlade RH ili 
postrojbe HV odnosno MUP-a, 

c) dragovoljci Domovinskog rata od 30.svibnja 1990.god. do 15.sječnja 1992.god  
- potvrdu Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova o sudjelovanju 

u Domovinskom ratu, 



d) ostali hrvatski branitelji: 
- potvrdu ministarstva obrane, odnosno MUP-a o sudjelovanju u Domovinskom ratu, 
Dokazi iz stavka 1. prilažu se u ovjerenom presliku ili izvorniku. 

 
VI 

Pismeno nadmetanje Povjerenstvo će provesti u prostorijama Pula Sporta d.o.o., Pula, 
Trg kralja Tomislava 7, slijedeći radni dan po okončanju vremena za podnošenje prijave tj. 
01.03.2017. godine u 09,00 sati. Povjerenstvo otvara prispjele ponude, utvrđuje koji 
ponuditelj ispunjava uvjete iz natječaja, te u tom smislu donosi odgovarajuću odluku o 
ispravnosti natječaja. Nepotpune ponude Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje, već će odmah 
utvrditi njihovu nevaljanost i donijeti odluku o njihovu odbacivanju, a ukoliko su nepovoljne 
Zakupodavac si pridržava pravo odustati od natječaja što će se zapisnički utvrditi i predložiti 
direktoru. 

Nakon isteka roka za dostavu, Povjerenstvo ne zaprima nove prijave. 
O tijeku rada Povjerenstva vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice potvrđuju 

potpisom svi članovi Povjerenstva i zapisničar. 
Ako se na pismeno nadmetanje prijavi samo jedan ponuditelj, a ispunjava uvjete iz 

natječaja, Povjerenstvo utvrđuje njegovu ponudu u početnoj, odnosno drugoj cijeni (ako je 
viša od početne) kao najpovoljniju. 

Po okončanju nadmetanja Povjerenstvo utvrđuje prijedlog najpovoljnije ponude i 
unosi u zapisnik. 

Nakon utvrđenja prijedloga najpovoljnije ponude Povjerenstvo utvrđuje da li neki od 
ponuditelja ostvaruje svoje prvenstveno pravo, uz prihvat najviše postignute zakupnine. Ako 
ponuditelj koji ostvaruje prvenstveno pravo iskaže da to pravo želi ostvariti stječe pravo 
prvozakupa. 
 

VII 
Po okončanju postupka natječaja Povjerenstvo izvješćuje direktora radi donošenja 

Odluke o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora. 
 

VIII 
 Jamčevina naznačena za prostor u točki I natječaja uplaćuje se i naznačuje pod  
- svrha uplate (jamčevina i adresa poslovnog prostora iz natječaja) 

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Pula Sporta d.o.o., Pula - IBAN 
HR8523900011100350627 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Pula pozivom na broj: OIB 
uplatitelja.  

Jamčevina najpovoljnijeg ponuditelja uračunava se u zakupninu počevši od dana 
nastanka obveze plaćanja zakupnine. 
 

IX 
Ponuditelj koji nakon usvajanja ponuda i ponuđenog Ugovora o zakupu na potpis 

odustane od ponude i sklapanja Ugovora ili ne potpiše Ugovor u roku određenom za sklapanje 
ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a poslovni prostor će se ponovno izložiti 
natječaju. Ponuditeljima kojima ponuda nije prihvaćena, uplaćena jamčevina vratit će se u 
roku od pet dana nakon donošenja odluke direktora o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora. 
Ponuditeljima koji odustanu od ponude prije sjednice Povjerenstva i potvrde prijedloga 
najpovoljnije ponude, uplaćena jamčevina vratiti će se u roku od pet dana od dana sjednice 
Povjerenstva. 
 



X 
 Zakupniku će se predati u posjed prostor nakon sklapanja ugovora o zakupu. 
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, i to najkasnije do 5-og (petog) dana u mjesecu nakon 
čega se plaća  zatezna kamata. 
 Radi osiguranja plaćanja zakupnine, Zakupnik je dužan kod potpisa Ugovora, priložiti 
bjanko zadužnicu ispunjenu minimalno na tromjesečni iznos ugovorene zakupnine sa PDV-
om u kunama, ovjerenu kod Javnog bilježnika, na kojoj mora biti naznačena Odgovorna 
osoba Zakupnika kao jamac platac. Ugovor o zakupu sadržavat će odredbu o valutnoj 
klauzuli za izlicitiranu zakupninu. Zakupnina se plaća počevši od termina utvrđenog u 
Ugovoru. 
 

XI 
 Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se najkasnije u roku od (8) osam dana 
od dana donošenja odluke direktora o prihvaćanju ponuda. 
 

XII 
 Ugovor o zakupu prestaje na način propisan člankom 26. Odluke Grada Pule o 
davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine br. 3/97, 1/98, 7/98, 2/99, 5/02 i 
10/03), te u slučaju da Zakupnik redovno ne plaća zakupninu.  
 Ugovor o zakupu sadržavati će otkazni rok od tri mjeseca, izuzev u slučaju otkaza radi 
neplaćanja zakupnine, kada isti iznosi sedam dana.  

 
XIII 

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve informacije o natječaju u Pula Sportu d.o.o., 
Trg kralja Tomislava 7, svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 sati ili na telefon: 052/385-
365 i 052/555-714. 
 
Ur. broj: AKT-2017-019. 
Pula, 13.02.2017.g.  
 

 
PULA SPORT d.o.o. 
Voditelj povjerenstva 

Dean Ilić 
 


