
 

Na temelju Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 91/96, 
124/97, 174/04 i 38/09) i Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu 
Sveučilišta u Rijeci od dana 30.6.2011. godine, Sveučilište u Rijeci objavljuje  
 
 
 

JAVNI NATJEČAJ  
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SKLOPU OBJEKTA 

GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U KAMPUSU SVEUČILIŠTA U RIJECI  
 
 
1. Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora na adresi Vjekoslava Dukida bb za 

obavljanje djelatnosti papirnice, fotokopiraonice i prodaje školskog pribora. Prostor koje 
se daje u zakup veličine je 32,08 m2 i nalazi se u prizemlju objekta Građevinskog fakulteta.  
 

2. Početna cijena mjesečne zakupnine koja je predmet nadmetanja putem natječaja je 5,00 
€/m2 (bez PDV-a), s time da u cijenu zakupnine nisu uračunate komunalne usluge 
(električna energija, voda i odvodnja, grijanje i hlađenje te odvoz smeda) koje de se 
naknadno obračunati u postotnom udjelu u odnosu na ukupnu površinu objekta i 
raspodjelu ukupnih troškova na ostale korisnike ili mjesečnim paušalom, sukladno 
dogovoru.  
 

3. Zakupnina je određena u eurima, a plada se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem 
tečaju Hrvatske narodne banke unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu za kojeg 
se plada zakupnina. 

 
4. Opdi uvjeti 
 

 Ugovor o zakupu za poslovni prostor sklapa se s natjecateljem koji ponudi najvišu 
zakupninu u eurima po m2 prostora mjesečne zakupnine uz zadovoljenje svih drugih 
uvjeta u natječaju. 

 Prijava za sudjelovanje na natječaju za fizičke i pravne osobe mora sadržavati:  
a. 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. 

b. Dokaz o izvršenoj uplati troška objave natječaja u iznosu od 400,00 kuna u korist 
žiro računa broj 2360000-1101322186 kod Zagrebačke banke d.d. sa svrhom uplate 
»trošak objave natječaja za poslovni prostor – papirnica i fotokopiraonica«.  

c. 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 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 važede osobne iskaznice za fizičku osobu. 

d. Presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-i Državnog 
zavoda za statistiku ukoliko je natjecatelj pravna osoba. 



 

e. Potvrdu porezne uprave da nema duga temeljem javnih davanja /za pravnu i fizičku 
osobu/, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariju od 30 dana. 

f.  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 pokride na računu. 

g. 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. 

h. Dokaz o uplati jamčevine u korist žiro računa broj 2360000-1101322186 Zagrebačke 
banke d.d. sa svrhom uplate »jamčevina za prostor papirnice i fotokopiraonice« i to 
zaključno s danom 27.12.2011. god. (na dan natjecanja de se provjeriti jesu li 
sredstva doznačena na račun).  

i.   Ako natjecatelj nije u mogudnosti osobno prisustvovati otvaranju ponuda, 
punomodnik natjecatelja (fizičke ili pravne osobe) dužan je najkasnije do početka 
otvaranja ponuda Povjerenstvu dostaviti punomod za zastupanje za predmetni 
natječaj (za fizičke osobe punomod ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe 
punomod potpisanu od zakonskog zastupnika i pečadenu pečatom pravne osobe). 

 
Ponuda visine mjesečne zakupnine po m2 mora biti umetnuta u posebnu zatvorenu 
omotnicu, a ta omotnica mora biti priložena uz gore navedenu dokumentaciju. 
Ponuda s cijenom mjesečne zakupnine izražena je u eurima. Cijena ponude piše se 
brojkama i slovima. Ako se iznos u brojkama i slovima razlikuju, mjerodavan je iznos 
izražen slovima. 

 
 

5. Ostali uvjeti 
 

 Poslovni prostor izdaje se u zakup u viđenom stanju pa je zakupnik dužan poslovni 
prostor o svom trošku urediti i privesti ugovorenoj namjeni. 

 Zakupnik je dužan svoje radno vrijeme uskladiti s radnim vremenom Građevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci i držati se odredaba kudnog reda. 

 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 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 te natjecatelj koji je u sudskom 
postupku sa Sveučilištem u Rijeci. 

 U natječajnom postupku ne može sudjelovati pravna ili fizička osoba koja je ved bila 
utvrđena najpovoljnijim ponuditeljem za poslovni prostor koji je bio predmet 
natječaja, ali nije sklopila ugovor o zakupu ili je ugovor sklopila i isti otkazala. 

 Zakupnik uzima poslovni prostor u zakup u viđenom 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). 



 

 U javnom natječaju primjenjuju se 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 
 

 
6. Kriteriji za ocjenu ponude:  

 

 najviši iznos zakupnine uz ispunjenje svih uvjeta natječaja 
 

7. Povjerenstvo za provođenje natječaja izuzeti de s natječaja onu fizičku ili pravnu osobu 
za koju utvrdi da do dana  provođenja natječaja iznos jamčevine ili iznos troška objave 
natječaja nije doznačila u korist žiro-računa Sveučilišta u Rijeci. 

 
8. Nepotpune i nepravodobno pristigle ponude nede se razmatrati.  
 
9. Natjecatelj koji dobije poslovni prostor u zakup, dužan je u svrhu osiguranja pladanja pri 

potpisivanju Ugovora o zakupu dostaviti 3 (tri) bjanko zadužnice do visine dvadeset i 
četiri mjesečne zakupnine, a koji de 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. Zakup se ugovara na 3 (tri) godine, a najpovoljniji natjecatelj je dužan najkasnije u roku 

od 15 (petnaest) dana od dana provedenog natječaja ili do roka određenog po 
Povjerenstvu preuzeti poslovni prostor i sklopiti Ugovor o zakupu. Ukoliko najpovoljniji 
natjecatelj ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga, smatrat de se da je isti 
odustao od sklapanja ugovora o zakupu, te de se Odluka o dodjeli poslovnog prostora u 
zakup staviti van snage, a javni natječaj za predmetni prostor ponoviti. Upladena 
jamčevina se nede vratiti. 

 
11. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava na trošak zakupnika. 

 
12. Prostor se ne smije davati u podzakup tredim osobama. 

 
13. Početak obavljanja djelatnosti najkasnije 30 dana od dana ishodovanja rješenja o 

Minimalnim tehničkim uvjetima, s time da se rješenje mora ishodovati u roku od 30 
dana od dana sklapanja ugovora. Nakon proteka toga roka zakupnina de se početi 
napladivati iz jamčevine. 
 

14. Jamčevina iznosi 14.436,00 kuna. Jamčevina koju su položili natjecatelji čije ponude nisu 
prihvadene vrada se nakon završenog otvaranja ponuda, a najkasnije u roku od 8 (osam) 
dana od dana otvaranja ponuda, dok se položena jamčevina fizičke ili pravne osobe čija 
je ponuda prihvadena ne vrada, ved se zadržava i uračunava u zakupninu za naredni 
period. 

 



 

15. Rok za dostavu ponuda je utorak, 27.12.2011. godine do 11:00 sati. Javno otvaranje 
ponuda održat de se u zgradi Rektorata Sveučilišta u Rijeci - Sala Senata, Trg brade 
Mažuranida 10, 51000 Rijeka, 27.12.2011. godine u 11:00 sati. 

 
16. Pisane prijave s utvrđenim prilozima za sudjelovanje na natječaju podnose se u 

ZATVORENOJ omotnici s naznakom NE OTVARATI - PRIJAVA ZA NATJEČAJ POSLOVNOG 
PROSTORA – PAPIRNICA I FOTOKOPIRAONICA u Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, Trg brade 
Mažuranida 10, 51000 Rijeka, do dana 27.12.2011.g. do 11:00 sati, bez obzira na način 
dostave.  
Natjecatelji čije su prijave zaprimljene nakon utvrđenog roka nede modi sudjelovati na 
natječaju. 

 
17. Poslovni prostor iz natječaja može se razgledati unutar roka za prijavu uz prethodnu 

najavu. Kontakt osoba za razgledavanje prostora je g. Žarko Dubrovid, tel: 051 406 524, 
mob: 091 4800 234 .  
Informacije o oglašenim poslovnim prostorima se mogu dobiti u Komercijalnoj službi 
Sveučilišta u Rijeci, Trg brade Mažuranida 10, 51000 Rijeka, na tel. 051 406 551 (gđa. Tea 
Mičid Badurina). 

 
 
 


