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Na temelju 4. članka Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 

10/12, 3/18, 6/19 i 18/19) Graditeljska tehnička škola, Zagreb raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za zakup garaže za osobni automobil u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 3 

 
R.br. Četvrt Adresa Površina 

u m2 

Struktura Namjena Početna 

mjesečna 

zakupnina 

bez PDV-

a 

Jamčevina Datum 

pregleda 

Vrijeme 

pregleda 

1. Novi 

Zagreb 

– istok, 

Sopot 

Avenija 

Većeslava 

Holjevca 

3 

14,45 garaža broj 17 smještaj 

vozila 

214,43 

kuna 

643,29 

kuna 

28.siječnja 

2021. 

12:00-14:00 

 

1. Veličina: 5,35x2,70 m (14,45 m2) 

2. Trajanje zakupa: na određeno vrijeme na rok od 5 godina. 

3. Početni iznos mjesečne zakupnine je 214,43 kuna bez PDV-a, a isti je obračunat sukladno Zaključku o 

kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor (službeni glasnik Grada Zagreba 6/16, 11/16 i 

13/17) koji sadrži tablicu za izračun visine zakupnine (Prilog 1.) i Opis granica zona za utvrđivanje 

zakupnine za poslovni prostor visine (Prilog 2.). 

4. Garaže ne podliježu energetskom certificiranju. 

5. Pravo podnošenja pisane ponude, odnosno prijave za sudjelovanje u javnom natječaju, imaju fizičke 

osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica EU te pravne 

osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama EU. 

6. Za davanje u zakup garaža mogu se natjecati osobe koje imaju vozilo odnosno za dokazivanje statusa iz 

članka 12. citirane Odluke potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se to dokazuje,  izjava ovjerena kod 

javnog bilježnika, a za izvanbračnu zajednicu potvrdu iz Registra životnog partnerstva ili neki drugi važeći 

dokument.   

7. Odbit će se ponude odnosno prijave: 

- fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba 

evidentirani kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca 

ili čija su dugovanja  na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije 

donošenja prijave odnosno ponude; 

- fizičke ili pravne osobe koja ima dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, 

jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je sukladno posebnim propisima 

odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava 

rokova plaćanja; 

- pravnih osoba koje nisu solventne; 

- fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti te u drugim 

slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja 

- fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, prema stanju poslovnih 

knjiga Grada Zagreba evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza 

prema Gradu Zagrebu starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način otpisana 

kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude, te pravnih osoba 

kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivač i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su, 

prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba evidentirane kao dužnici Grada Zagreba zbog 
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neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji način 

otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja prijave odnosno ponude.  

Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda 

zakupnik ili  s njim povezane osobe imali dugovanja opisanih u ovoj točki Graditeljska tehnička škola ima 

pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja dodatnog roka. 

8. Ponuda, odnosno prijava, mora sadržavati: 

- ispunjen obrazac koji je sastavni dio citirane Odluke (Prilog 1) popunjen na računalu ili ručno 

tiskanim slovima i vlastoručno potpisan od strane ponuditelja odnosno ovlaštene osobe ponuditelja; 

- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna 

porezna uprava Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja te 

izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada 

Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od dana objave javnog 

natječaja; 

- dokaz o solventnosti (BON2 ili SOL2); 

- dokaz o uplati jamčevine; 

- broj tekućeg ili žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat 

jamčevine; 

- e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj natječaj; 

- kontakt broj telefona, 

- presliku osobne iskaznice za ponuditelja fizičku osobu i fizičku osobu - obrtnika; 

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od tri mjeseca 

od objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje 

djelatnosti, 

- ovjerenu Izjavu kod javnog  bilježnika ili potvrdu Gradskog ureda za financije  odnosno drugu 

potvrdu kojom natjecatelj dokazuje nepostojanje činjenica iz točke 7.  zbog kojih bi se ponuda 

odnosno prijava odbila.  

9. Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine veći od 

oglašenog u javnom natječaju uvećan za PDV na račun Graditeljske tehničke škole, Zagreb, Av. Većeslava 

Holjevca 17, IBAN: HR2023600001101252068 kod Zagrebačke banke. 

10. Ovjeravanje preslika dokumenata vrši se kod javnog bilježnika. 

11. Pisane ponude na natječaj podnose se isključivo na obrascu objavljenom na web stranici u zatvorenoj 

omotnici s naznakom: „JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP GARAŽA - NE OTVARATI“ na 

adresu: GRADITELJSKA TEHNIČKA ŠKOLA, Povjerenstvo za davanje u zakup, Avenija Većeslava 

Holjevca 17,  10 020 Zagreb, preporučenom pošiljkom ili neposredno u tajništvo Škole, soba 117. 

12. Rok za podnošenje pisanih ponuda je osam dana od dana objave natječaja  na web stranici  Graditeljske 

tehničke škole, Av. Većeslava Holjevca 17 i na oglasnoj ploči Škole, a obavijest o objavi javnog natječaja 

u dnevnom tisku. 

13. Datum i vrijeme pregleda garaža: 28. siječnja 2021. od 12:00 do 14:00 sati. 

14. Ponude će biti javno otvarane u prostorima Graditeljske škole, zbornica, 10. veljače 2021., 12:30 sati. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuditelji odnosno njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje 

valjane punomoći. 

15. Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta ovog natječaja sadrži i najviši ponuđeni 

iznos mjesečne zakupnine. 

16. Ako dva ili više natjecatelja ponude za istu garažu isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete 

ovog natječaja, Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora pozvat će natjecatelje da u roku od 24 

sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine. 
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17. Ravnatelj može u interesu Škole, bez obrazloženja, zaključkom poništiti cijeli javni natječaj ili pojedinu 

javnu lokaciju garaže iz javnog natječaja.   

18. Zaključak o izboru najpovoljnijeg natjecatelja za garažu na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup 

donosi Školski odbor. Na zaključak se radi njegovog preispitivanje može izjaviti prigovor ravnatelju u roku 

od osam dana od dana dostave. 

19. Najpovoljnijem natjecatelju uplaćene jamčevine se uračunavaju u zakupninu, a ostalim natjecateljima 

jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja. 

Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja 

ugovora o zakupu. 

20. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu 

vrijednost. 

21. Izabrani natjecatelj za zakup poslovnoga prostora obvezan je nakon primitka zaključka, a prije sklapanja 

ugovora uplatiti razliku iznosa sukladno članka 9. stavku 2. citirane Odluke.  

22. Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim natjecateljem u roku od 15 dana od dana konačnosti 

zaključka o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.  

23. Garaža se ne može dati u podzakup. 

24. Garaža se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava u uređenje istih. 

25. Natjecatelji podnošenjem ponude za zakup pristaje na sve uvjete objavljene u javnom natječaju. 

26. Natjecatelj podnošenjem ponude za zakup pristaje na sve uvjete objavljene u javnom natječaju. 

27. Natjecatelj je podnošenjem ponude suglasan da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu 

za koju su prikupljeni. 

28. Graditeljska tehnička škola obvezuje se da će zaprimljene podatke koristiti isključivo za svrhu za koju 

su prikupljeni. 

 

 

KLASA: 372-01/21-01/01 

URBROJ: 251-258-01-21-2 

Zagreb, 24. siječnja 2021. 

 


