
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, te članka 46. Statuta 

Sveučilišta u Rijeci, rektor Sveučilišta u Rijeci dana 30 lipnja 2011. godine donosi slijedeću 

 

 

ODLUKU 
O DAVANJU U ZAKUP 

POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU 

SVEUČILIŠTA U RIJECI 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom ureĎuje se način davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Sveučilišta 

u Rijeci, njihovo korištenje od strane zakupnika te posljedice prestanka zakupnog odnosa. 

 

Članak 2. 

 

Poslovni prostor u vlasništvu Sveučilišta u Rijeci može se dati u zakup isključivo putem 

provedenog javnog natječaja izuzev u slučaju odreĎenom člankom 6.a Zakona o zakupu i 

prodaji poslovnog prostora. 

 

Javni natječaj u pravilu se provodi neposrednom usmenom licitacijom, no za pojedini 

poslovni prostor može se provesti javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda o čemu 

odlučuje rektor prilikom imenovanja povjerenstva sukladno članku 3. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Pripremanje i provoĎenje javnog natječaja kao i odabir najpovoljnijeg ponuditelja provodi 

Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnih prostora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

Povjerenstvo se sastoji od tri člana (predsjednika i dva člana) koje imenuje rektor Sveučilišta 

u Rijeci za provoĎenje javnog natječaja za pojedini poslovni prostor. Istovremeno sa 

imenovanjem članova Povjerenstva rektor imenuje i tri zamjenika članova povjerenstva. 

 

U slučaju da je član Povjerenstva spriječen sudjelovati u radu Povjerenstva istoga će 

zamijeniti njegov zamjenik. 

 

Predsjednik i članovi povjerenstva mogu biti djelatnici Sveučilišta u Rijeci, djelatnici 

pojedinih fakulteta, zavoda ili službi koje ulaze u sastav Sveučilišta u Rijeci ili osobe koje ne 

rade u sklopu Sveučilišta u Rijeci ili njegovih fakulteta, zavoda ili službi (vanjski suradnici). 

 

Članak 4. 

 

Povjerenstvo je dužno prilikom pripreme objave javnog natječaja: 

 1. utvrditi početnu zakupninu za pojedini poslovni prostor po metru kvadratnom 

mjesečno, sukladno odluci iz stavka 2. ovog članka. 

 2. utvrditi iznos jamčevine za pojedini poslovni prostor sukladno članku 6. točki 5. ove 

odluke, 

 3. utvrditi rok na koji se poslovni prostor daje u najam, 

 4. utvrditi da li je u poslovnom prostoru koji se namjerava dati u zakup potrebno 

izvesti radove radi privoĎenja istoga namjeni, 
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 5. utvrditi eventualne posebne uvjete vezane uz pojedini poslovni prostor ovisno o 

poziciji i namjeni pojedinog poslovnog prostora, 

 6. utvrditi korake (povišenja ponude za zakupninu pri licitaciji) u kojima će se 

licitacija obavljati ili utvrditi da se javni natječaj provodi prikupljanjem pisanih ponuda, 

 7. rok početka plaćanja zakupnine i početka obavljanja djelatnosti. 

 

Krajem kalendarske godine rektor donosi odluku o početnoj visini zakupnine za slijedeću 

kalendarsku godinu odreĎenu po vrsti djelatnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru. 

Ukoliko rektor krajem kalendarske godine ne donese odluku o početnoj visini zakupnine za 

slijedeću kalendarsku godinu početna zakupnina utvrĎuje se sukladno posljednjoj odluci koju 

je rektor donio. 

 

Ukoliko se u poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti kao početna zakupnina prilikom 

raspisivanja javnog natječaja uzima se najviša zakupnina odreĎena za pojedinu od djelatnosti 

koja se obavlja u poslovnom prostoru. 

 

Članak 5. 

 

Javni natječaj objavljuje se u barem jednoj dnevnoj tiskovini i na Internet stranici Sveučilišta 

u Rijeci. 

 

Povjerenstvo može odlučiti da će se u barem jednoj dnevnoj tiskovini objaviti samo obavijest 

o javnom natječaju, a cjelokupni tekst javnog natječaja objaviti na Internet stranici Sveučilišta 

u Rijeci. 

 

Obavijest o javnom natječaju može se istaknuti i na samom poslovnom prostoru koji se 

namjerava dati u zakup. 

 

Članak 6. 

 

Tekst javnog natječaja mora sadržavati: 

1. adresu ili opis položaja poslovnog prostora, namjenu i površinu poslovnog prostora, 

2. početni iznos zakupnine mjesečno po m
2
, odreĎen u EUR, 

3. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup, 

4. dan, vrijeme i mjesto provedbe licitacije, odnosno otvaranja pisanih ponuda, 

5. iznos jamčevine koju treba položiti svaki natjecatelj, koji odreĎuje Povjerenstvo na način 

da ista iznosi najmanje 3, a najviše 30 početnih iznosa zakupnina, 

6. iznos troška objave javnog natječaja kojeg utvrĎuje Povjerenstvo, 

7. rok do kojeg se može podnijeti pisana prijava za sudjelovanje na licitaciji, odnosno rok do 

kojeg se može podnijeti pisana ponuda, 

8. dan i sat kada se može razgledati poslovni prostor, 

9. odredbu da natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup mora, prije sklapanja ugovora o 

zakupu, kao osiguranje plaćanja dostaviti: 

- 3 (tri) bjanko zadužnice do visine dvadeset i četiri mjesečne zakupnine (ili do najbližeg 

većeg iznosa odreĎen pravilima o izdavanju bjanko zadužnica) a koji će se naplatiti u slučaju 

da zakupnik u tijeku zakupnog odnosa ne podmiri dospjelu zakupninu najmanje 3 (tri) 

mjeseca uzastopno ili 4 (četiri) mjeseca tijekom trajanja zakupnog odnosa 

10. odredbu da na licitaciji ne može sudjelovati, odnosno da pisanu ponudu ne može podnijeti: 

- natjecatelj koji je zakupnik poslovnog prostora Sveučilišta u Rijeci koji ne ispunjava ili 

neuredno ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, bivši zakupnik, bespravni korisnik ili bivši 

bespravni korisnik poslovnog prostora Sveučilišta u Rijeci, odnosno njihovi osnivači ili 
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članovi uprave za koje je na dan licitacije evidentiran dospjeli dug zakupnine, kamata ili 

troškova s osnova korištenja poslovnog prostora Sveučilišta u Rijeci, zaključno s mjesecom 

koji prethodi mjesecu podnošenja prijave na javni natječaj, 

- natjecatelj koji je u sudskom postupku sa Sveučilištem u Rijeci, 

11. odredbu da je punomoćnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan najkasnije do 

trenutka održavanja licitacije, odnosno otvaranja pisanih ponuda Povjerenstvu dostaviti 

punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne 

osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika i pečaćenu pečatom pravne osobe) ako 

natjecatelj nije u mogućnosti osobno prisustvovati licitaciji, dok zakonski zastupnik pravne 

osobe svoje ovlaštenje za zastupanje dokazuje davanjem na uvid izvornika ili ovjerene 

preslike izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je razvidno da se radi o 

osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe, 

12. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 15 dana od dana 

provedene licitacije ili do roka kojeg odredi Povjerenstvo sukladno članku 4. točki 7. ove 

Odluke preuzeti poslovni prostor i sklopiti ugovor o zakupu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne 

postupi na ovaj način bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja 

ugovora o zakupu te će se odluka o davanju u zakup poslovnog prostora poništiti, a javni 

natječaj za taj poslovni prostor ponoviti, dok Sveučilište u Rijeci zadržava uplaćenu 

jamčevinu kao naknadu štete, 

13. odredbu da u natječajnom postupku ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je 

već bila utvrĎena najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor koji je bio predmet 

natječaja, ali nije sklopila ugovor o zakupu ili je ugovor sklopila i isti otkazala, 

14. odredbu da zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viĎenom stanju, da ga je dužan 

urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku te da se odriče prava primjene 

instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je u poslovni prostor 

ulagao sa ili bez suglasnosti Sveučilišta u Rijeci) ili odredbu da Zakupnik uzima poslovni 

prostor u zakup u viĎenom stanju pogodnom za obavljanje djelatnosti te se odriče prava 

primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li je u 

poslovni prostor ulagao sa ili bez suglasnosti Sveučilišta u Rijeci), 

15. odredbu da se ugovor o zakupu sklapa kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima 

na trošak zakupnika, 

16. odredbu da se primjenjuju odredbe Zakona o pravima branitelja iz Domovinskog rata i 

članova njihovih obitelji s time da ponuditelj koji raspolaže takvim pravom isto mora dokazati 

uz pisanu prijavu za sudjelovanje na licitaciji te to pravo može koristiti samo jednokratno, tj. 

za jedan poslovni prostor u vlasništvu Sveučilišta u Rijeci, 

17. posebne uvjete ukoliko takvi postoje za pojedini poslovni prostor. 

18. uputu što pisana prijava za natječaj mora sadržavati kako bi se prijava smatrala valjanom. 

 

Iznimno od točke 12. prethodnog stavka, Povjerenstvo može odlučiti da će sklapanje ugovora 

o zakupu ponuditi prvom slijedećem najpovoljnijem ponuditelju koji je licitirao za isti 

poslovni prostor. 

 

Članak 7. 

 

Pisana prijava za sudjelovanje na licitaciji mora zadržavati: 

1.. ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište, naziv i sjedište obrta (za fizičku osobu), 

odnosno tvrtka s adresom sjedišta (za pravnu osobu), naziv banke i broj računa radi povrata 

jamčevine (za fizičku i pravnu osobu), podaci za kontakt: telefon i/ili e-mail, 

2. dokaz o izvršenoj uplati troška objave natječaja, 

3.izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne stariji od 15 dana od dana 

prijave na natječaj odnosno izvornik ili ovjerena preslika obrtnice, ako je natjecatelj fizička 
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osoba, iz kojeg mora biti vidljivo da je pravna (fizička) osoba registrirana za obavljanje 

djelatnosti u prostoru za kojeg se natječe, ime i prezime osnivača i osobe koja zastupa pravnu 

osobu, preslika važeće osobne iskaznice za fizičku osobu, 

4. presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-i Državnog zavoda za 

statistiku ukoliko je natjecatelj pravna osoba, 

5. potvrdu porezne uprave da nema duga temeljem javnih davanja (za pravnu i fizičku osobu), 

u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariju od 30 dana, 

6. dokaz o solventnosti, odnosno da mu račun u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio blokiran 

više od sedam dana neprekidno, a ukupno više od 15 (petnaest) dana, te da nema evidentiranih 

obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu, 

7. izjava o nekažnjavanju u svezi s nesudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji ili 

pranju novca ovjerena kod javnog bilježnika, u kojem slučaju odgovorna osoba ponuditelja 

daje izjavu za sebe i za pravnu osobu ukoliko je ponuditelj pravna osoba, 

8. dokaz o uplati jamčevine. 

 

U slučaju da se provodi javni natječaj dostavom pisanih ponuda, sama ponuda visine 

mjesečne zakupnine po m
2
 mora biti umetnuta u posebnu zatvorenu omotnicu, a ta omotnica 

mora biti priložena uz dokumentaciju iz stavka 1. točke .1. do 8. ovog članka. 

 

Članak 8. 

 

Otvaranje pristiglih prijava iz prethodnog članka ove Odluke Povjerenstvo obavlja prije 

početka licitacije prema redoslijedu zaprimanja prijava te utvrĎuje da li udovoljavaju uvjetima 

objavljenim u javnom natječaju i o tome sastavlja zapisnik. 

 

Prije početka licitacije Povjerenstvo upoznaje natjecatelje sa eventualnim izmjenama vezanim 

za podatke o poslovnom prostoru. 

 

Povjerenstvo upoznaje prisutne natjecatelje sa uvjetima i načinom provoĎenja licitacije. 

 

Prije početka licitacije, predsjednik Povjerenstva utvrĎuje za koje je poslovne prostore stigla 

pisana prijava osoba iz članka 6. točke 16. ove Odluke te upoznaje prisutne natjecatelje o 

pravu prvenstva tih osoba na sklapanje ugovora o zakupu, uz zakupninu postignutu na 

licitaciji. 

 

Prije početka licitacije, odnosno otvaranja pisanih ponuda, predsjednik Povjerenstva uzima na 

zapisnik podatke o svim natjecateljima i utvrĎuje njihov identitet. Ako Povjerenstvo utvrdi da 

netko od prisutnih natjecatelja ili punomoćnika nije dokazao svoj identitet isključit će ga sa 

licitacije, odnosno otvaranja pisanih ponuda. Povjerenstvo utvrĎuje ispunjavaju li natjecatelji 

uvjete iz akta o raspisivanju javnog natječaja za pristup licitaciji, odnosno sudjelovanju u 

natječaju podnošenjem pisanih ponuda i nakon što se zapisnički utvrdi koji natjecatelji 

ispunjavaju uvjete, predsjednik Povjerenstva počinje s provoĎenjem licitacije, odnosno 

otvaranjem pisanih ponuda. Nakon unošenja podataka o natjecateljima, licitacija počinje sa 

natjecateljima koji ispunjavaju uvjete i više niti jedna osoba ne može sudjelovati na licitaciji, 

odnosno, nakon unošenja podataka o natjecateljima pristupa se otvaranju pisanih ponuda 

mjesečne zakupnine po m
2
 natjecatelja za koje je utvrĎeno da mogu sudjelovati na javnom 

natječaju. Ukoliko se provodi javni natječaj licitacijom, licitaciju mogu sudjelovati osobe koje 

ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja te koje su samoj licitaciji pristupili najkasnije 

neposredno prije početka licitiranja. 
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Licitaciji može sudjelovati, odnosno otvorit će se pisana ponuda zakupnine ponuditelja koji je 

dostavio svu traženu dokumentaciju te za kojeg se utvrdi da nema dugovanja temeljem javnih 

davanja, da ponuditelju račun nije bio blokiran u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio blokiran 

više od sedam dana neprekidno, a ukupno više od 15 (petnaest) dana, te da nema evidentiranih 

obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu kao i da ponuditelj, odnosno odgovorna 

osoba ponuditelja i ponuditelj pravna osoba nisu bili kažnjavani u smislu stavka 1. točke 7. 

ovog članka, kao i da se ne radi o ponuditelju iz članka 6. točke 10. ove Odluke, te članka 6. 

točke 13. ove Odluke. Svi uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni da bi ponuditelj mogao 

sudjelovati na licitaciji. 

 

Članak 9. 

 

Prije početka licitacije, tj. davanja ponuda od prisutnih natjecatelja, predsjednik Povjerenstva 

izvješćuje prisutne natjecatelje o koracima za licitaciju iz članka 4. točke 6. ove Odluke. 

 

Povjerenstvo provodi licitaciju na način da natjecatelji usmeno, jedan po jedan, iznose u 

zapisnik svoje ponude, time da početna ponuda mjesečne zakupnine po 1m
2
 ne može biti niža 

od početnog iznosa zakupnine objavljenog javnom natječaju a isti natjecatelj ne može isticati 

ponudu dva puta uzastopno. 

 

Ukoliko je pristigla samo jedna prijava za sudjelovanje na licitaciji ista se može provesti na 

način da ponuditelj može ponuditi najniže početnu zakupninu po 1m
2
 koja je bila objavljena u 

javnom natječaju. 

 

Ako tijekom licitacije natjecatelji narušavaju red i disciplinu (šetaju ili izlaze iz prostorije gdje 

se licitacija provodi, ometaju drugog natjecatelja i slično) Povjerenstvo može donijeti odluku 

o prekidu licitacije i ponovnom raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora. 

 

O provoĎenju postupka licitacije vodi se zapisnik. 

 

Zapisnik sadrži podatke o: danu i vremenu održavanja licitacije, članovima Povjerenstva, 

poslovnom prostoru, početnoj zakupnini, koracima za licitiranje, sudionicima licitacije, 

zaprimljenim ponudama, postignutoj visini zakupnine i najpovoljnijem natjecatelju. 

 

U znak prihvaćanja zapisnika iz prethodnog stavka ovoga članka, prisutni natjecatelji i 

članovi Povjerenstva ga potpisuju. 

 

Povjerenstvo donosi odluku o davanju u zakup poslovnog prostora, koja sadrži posebice: 

- adresu ili opis položaja poslovnog prostora, površinu i namjenu poslovnog prostora, 

- ime i prezime i prebivalište natjecatelja (za fizičku osobu) te tvrtku i sjedište natjecatelja (za 

pravnu osobu), 

- ugovorenu zakupninu izraženu u EUR i kunama po m
2
 mjesečno i ukupnu zakupninu 

mjesečno, 

- iznos uplaćene jamčevine, 

- rok početka plaćanja zakupnine i početka obavljanja djelatnosti utvrĎen sukladno aktu o 

raspisivanju javnog natječaja, 

- dan i sat primopredaje poslovnog prostora, 

- uputu o pravu na prigovor. 
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U znak prihvaćanja odluke Povjerenstva iz prethodnog stavka ovoga članka, najpovoljniji 

natjecatelj i članovi Povjerenstva potpisuju odluku i time se postupak provoĎenja licitacije 

smatra završenim. 

 

Članak 10. 

 

Svaki natjecatelj koji je sudjelovao na licitaciji, a koji smatra da licitacija nije provedena 

sukladno odreĎenim uvjetima ili da je izabran natjecatelj koji nije najpovoljniji, ima pravo 

izjaviti prigovor rektoru Sveučilišta u Rijeci u roku od 8 dana od dana provoĎenja licitacije. 

 

Rektor Sveučilišta u Rijeci će donijeti odluku o prigovoru iz prethodnog stavka ovog članka u 

roku od pet radnih dana računajući od dana primitka prigovora. 

 

Rektor Sveučilišta u Rijeci može: 

1. prigovor odbaciti kao nepravovremen, nedopušten ili izjavljen od neovlaštene osobe ili 

izjavljen izvan roka, 

2. prigovor odbiti kao neosnovan, 

3. prigovor uvažiti i poništiti javni natječaj te odrediti raspisivanje novog javnog natječaja. 

 

Članak 11. 

 

Ugovor o zakupu sklapa se sa najpovoljnijim ponuditeljem u roku odreĎenom natječajem, no 

ne može se sklopiti prije nego što najpovoljniji ponuditelj ne dostavi sredstva osiguranja 

plaćanja odreĎena sukladno članku 6. točki 9. ove Odluke. 

 

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne dostavi sredstva osiguranja plaćanja iz članka 6. točke 9. 

ove Odluke u roku odreĎenom za sklapanje ugovora o zakupu smatrat će se da je odustao od 

sklapanja ugovora o zakupu te će se odluka o davanju u zakup poslovnog prostora poništiti, a 

javni natječaj za taj poslovni prostor ponoviti, dok Sveučilište u Rijeci zadržava uplaćenu 

jamčevinu kao naknadu štete. 

 

U slučaju iz prethodnog stavka, Povjerenstvo može postupiti na način odreĎen člankom 6. 

stavkom 2. ove Odluke. 

 

Ugovor o zakupu sklapa se isključivo kao ovršna isprava sukladno pozitivnim propisima na 

trošak zakupnika. 

 

Članak 12. 

 

Zakupnik ne može zakupljeni poslovni prostor, ni dio istog dati drugome u podzakup bez 

prethodne pisane suglasnosti zakupodavca. 

 

Zakupnik je dužan uz zakupninu plaćati troškove čišćenja, utrošenu vodu, električnu energiju, 

grijanje, komunalnu i vodnu naknadu, naknadu za korištenje zajedničkih ureĎaja i dijelova 

zgrade koje koristi s drugima i ostale usluge sve u roku dospijeća naznačenom na 

ispostavljenom računu. 

 

Način obračuna troškova i naknada iz prethodnog stavka odreĎuje Povjerenstvo, a što se unosi 

u ugovor o zakupu. 
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Zakupnik je u slučaju otkaza ugovora o zakupu prije isteka roka ili nakon proteka roka na koji 

je sklopljen ovaj ugovor dužan Sveučilištu u Rijeci isplaćivati mjesečnu naknadu u visini 

ugovorene mjesečne zakupnine sve dok ne vrati u posjed Sveučilištu u Rijeci poslovni prostor 

slobodan od osoba i stvari, odnosno preda u posjed sukladno odredbama ugovora. 

 

U slučaju da rektor sukladno odredbi članka 4. stavka 2. ove Odluke donese odluku o 

početnoj visini zakupnine gdje su početne zakupnine utvrĎene u višem iznosu od zakupnine 

ugovorene ugovorom o zakupu, tada je zakupnik dužan plaćati povišenu zakupninu sukladno 

novoj odluci o početnoj visini zakupnine. 

 

Članak 13. 

 

Nakon prestanka ugovora o zakupu, bilo protekom roka zakupna, bilo uslijed otkaza ugovora 

o zakupu prije isteka roka na koji je sklopljen zakupnik je dužan vratiti posjed poslovnog 

prostora Sveučilištu u Rijeci u roku i na način odreĎen ugovorom o zakupu. 

 

Članak 14. 

 

Ova Odluka odgovarajuće se primjenjuje i na poslovne prostore koji nisu u vlasništvu 

Sveučilišta u Rijeci, ali Sveučilište u Rijeci ima pravo takve poslovne prostore dati u zakup ili 

podzakup, tj. ima ovlaštenje vlasnika poslovnog prostora za takvo raspolaganje istim kao i za 

površine unutar i izvan zgrada u vlasništvu Sveučilišta u Rijeci ili površine unutar i izvan 

zgrada koje nisu u vlasništvu Sveučilišta u Rijeci, a za koje Sveučilište u Rijeci ima 

odgovarajuće ovlaštenje za takvo raspolaganje, a koje površine ne predstavljaju poslovne 

prostore ali se mogu dati u zakup (kao npr. zakup lokacije – terase, zakup lokacije radi 

postavljanja kioska, zakup dijela zajedničkih dijelova zgrade i sl.) 

 

Radi realizacije davanja u zakup površina iz prethodnog stavka ovog članka može se donijeti i 

posebna odluka kojom se regulira način davanja u zakup, odnosno način raspolaganja takvim 

površinama u kojem slučaju se ova Odluka ne primjenjuje na površine obuhvaćene posebnom 

odlukom. 

 

Članak 15. 

 

Iznimno od odredbe članka 4. stavka 2. ove Odluke, rektor će odluku o početnoj visini 

zakupnine iz članka 4. stavka 2. ove Odluke donijeti u roku od 7 dana računajući od dana 

stupanja na snagu ove odluke. 

 

Članak 16. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

                       Rektor  

Prof.dr.sc. Pero Lučin 


