
Na temelju članka 15. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službene 

novine Općine Vrsar-Orsera“ br. 2/14, 15/17, 5/18, 16/18)  Komisija za davanje u zakup 

poslovnih prostora Općine Vrsar-Orsera donosi 

 

ISPRAVAK NATJEČAJA 

za davanje u zakup poslovnog prostora 

 

I. U Natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora, KLASA: 372-01/22-01/22 

URBROJ: 2163-40-01-01/18-22-2 od 23. rujan 2022. godine ispravlja se točka IV. te glasi:  

 

„IV. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz 

natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine. Ako bude prispjelo više valjanih najpovoljnijih 

ponuda koje su istovjetne po visini zakupnine, usmenim nadmetanjem će se utvrditi koja je 

ponuda najpovoljnija.   

Sve ponude, uredno i čitko ispisane, sa svim ispravama i dokazima navedenim u ovom 

natječaju, dostavljaju se do ponedjeljka 24. listopada 2022. godine do 12,00 sati u zatvorenoj 

omotnici na adresu: Općina Vrsar-Orsera, 52450 Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1,  sa 

naznakom   „Ponuda za zakup poslovnog prostora Trg Degrassi 8- NE OTVARAJ“. 

Ponude moraju biti zaprimljene u Općini Vrsar-Orsera najkasnije do gore navedenog 

roka bez obzira na način dostave. 

 Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude neće se razmatrati. 

 Natječaj provodi Komisija za zakup poslovnih prostora.  

 Ponude će otvarati komisijski dana 24. listopada 2022. godine u 12,00 sati u 

prostorijama Općine Vrsar-Orsera, Trg Degrassi 1.   

O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti izvješteni u roku od osam dana nakon 

završetka postupka odabira najpovoljnije ponude. 

Općinski načelnik može poništiti ovaj natječaj bez davanja posebnih obrazloženja. 

 Izabrani ponuditelj dužan je zaključiti ugovor o zakupu u roku od osam dana od dana 

primitka obavijesti o izboru. Ugovor će se sklopiti u obliku solemnizirane javnobilježničke 

isprave kod Javnog bilježnika na teret zakupnika. 

 Svi ostali uvjeti bit će uređeni ugovorom. 

 Poslovni prostor se može razgledati svakim radnim danom i to ponedjeljkom, srijedom, 

četvrtkom i petkom od 7,00 do 15,00 sati, a utorkom od 8,00 do 16,00 sati. Podrobnije obavijesti 

mogu se dobiti svakim radnim danom na tel: 052/441-339.“ 

 

 

KLASA: 372-01/22-01/22 

URBROJ:2163-40-01-01/18-22-3 

Vrsar-Orsera, 13. listopada 2022. godine 

                                                             PREDSJEDNIK KOMISIJE                                                                                              

         Zdravko Šverko, v.r.  


