
               Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o davanju u zakup javnih površina i 
drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te 
reklamnih i oglasnih predmeta (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 
18/08), Općinska načelnica  Općine Viškovo  raspisuje 
 
 

NATJEČAJ 
za davanje u zakup javne površine  

u svrhu organizacije gradilišta i priručnog skladišta 
 
 

1.   Lokacija: k.č. 1328/2, k.o. Viškovo (prostor od ograde prema igralištu NK  
„Halubjan“) 

      Površina zemljišta koja se daje u zakup: 1156  m2 
      Namjena: organizacija uprave gradilišta i priručnog skladišta za vrijeme izgradnje I., II.  
     i III. etape državne ceste D 427, čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – čvor Rujevica 
     (A7) 
2.   Početni iznos zakupnine: 2,60 kn/m2 

3.   Navedeno zemljište površine 1156 m2 se daje u zakup na određeno vrijeme od 2  
      godine 
4.   Otvaranje ponuda će se provesti 4. rujna 2013. godine u prostorijama Općine  
      Viškovo, Viškovo, Vozišće 3, s početkom u 13 sati.  
5.   Jamčevina: 18.033,60 kn 
6.   Rok za podnošenje pisanih ponuda je osam dana od dana objave natječaja u  
      dnevnom tisku.  
7.   Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po navedenom bez opravdanog razloga i ne  
      sklopi ugovor u roku 15 dana od dana dostave odluke o izboru smatrat će se da je isti  
      odustao od sklapanja ugovora, s tim da gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
8.   Prednost pri sklapanju ugovora o zakupu imaju osobe iz članka 58. Zakona o pravima 
      hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko udovolje  
      uvjetima najpovoljnije ponude. 
9.   Na javnom natječaju ne može učestvovati natjecatelj koji u svojstvu zakupnika javne  
      površine prema Općini Viškovo neuredno ispunjava svoje obveze. 
10. Ponude  za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati: 
-     prijavu u kojoj mora biti navedeno ime i prezime sudionika i njegovo prebivalište (za  
      fizičke osobe), odnosno tvrtku i sjedište (za pravne osobe), te broj žiro računa ili 
      tekućeg računa za povrat jamčevine (za fizičke i za pravne osobe);                                  
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine (uplatnica ili virmanski nalog ovjeren od pošte, 

banke ili FINE; ne važi preslika potvrde). Jamčevina se uplaćuje u korist žiro računa 
Proračuna Općine Viškovo IBAN: HR372412009-1849500005 s pozivom na broj 68-
7811 – OIB, sa svrhom doznake: “JAMČEVINA ZA NATJEČAJ - zakup javne površine u 
svrhu organizacije gradilišta i priručnog skladišta. Jamčevina koju su položili 
natjecatelji čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se natjecateljima u roku 15 dana 
od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude.  



-     dokaz iz sudskog  ili obrtnog registra  
-     početna ponuđena cijena po m2 ne može biti manja od cijene objavljene u natječaju, 
-     izjavu o prihvaćanju uvjeta 
11. Natječaj se provodi javnim otvaranjem pristiglih ponuda  
12. Najpovoljnijom ponudom smatra se najviši iznos ponuđene cijene po m2  
13. Natječaj će se održati ako sudjeluje samo jedan natjecatelj 
14. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati 
15. Pisane ponude u zatvorenim omotnicama dostavljaju se osobno ili poštom na  
      adresu: Općina Viškovo, 51216  Viškovo, Vozišće 3, s napomenom : “Za Natječaj –  
      zakup javne površine u svrhu organizacije gradilišta i priručnog skladišta“. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


