
  
 
 Na temelju članka  6., stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 
125/11 i 64/15 ) i  članka 31. Statuta Općine Podturen  ("Službeni glasnik Međimurske županije" 
broj: 5/13), Općinsko vijeće Podturen na 19. sjednici održanoj,15.09.2016. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o raspisivanju natječaja za 

davanje u zakup poslovnog prostora - povremeno korištenje 
 

Članak 1. 
 

 Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u 
 Društvenim domovima Općine Podturen i to: društveni dom Podturen,Društveni dom Novakovec, 
Društveni dom Sivica, Društveni dom Miklavec i Društveni dom Ferketinec. 
 
1. 
Naziv: Prostorije društvenih domova (sale): Podturen, Ivana Grščića 

5;  Novakovec, Glavna 19; Sivica, Glavna 49; Miklavec, 
Miklavec 84 i  Ferketinec, Ferketinec 37 

Namjena: povremeno korištenje poslovnog prostora za redovno 
djelovanje udruga, javnih i drugih ustanova i aktivnosti 
političkih stranaka 

Vrijeme korištenja: jednodnevno / višednevno i tjedno korištenje kroz kalendarsku 
godinu 

Minimalna cijena za 
jednodnevno (dio dana) 
korištenje prostora:  
političke stranke  

 
200,00 kuna / dan 

Minimalna cijena za tjedno 
korištenje prostora (jedan dan 
u tjednu za redovnu djelatnost) 
udrugama s područja Općine 
Podturen, te ostale djelatnosti 
iz članka 2. ove Odluke 

 
 
5,00 kuna / dan 

Način davanja prostora u 
zakup: 

Na temelju zahtjeva za zaključivanjem jednodnevnog / 
višednevnog ugovora, odnosno godišnjeg ugovora za tjedno 
korištenje poslovnog prostora 

 
2. 
Naziv: Prostorije Općine Podturen uz Društvene domove; Podturen – 

tri prostora (3), Novakovec dva prostora (2), Sivica jedan 
prostor (1), Miklavec dva prostora  (2) i Ferketine jedan  
prostor (1) 

Namjena: povremeno korištenje poslovnog prostora za redovno 
djelovanje udruga, javnih i drugih ustanova i aktivnosti 
političkih stranaka 

Vrijeme korištenja: jednodnevno / višednevno i tjedno korištenje kroz kalendarsku 
godinu 

Minimalna cijena za 
jednodnevno (dio dana) 
korištenje prostora:  

 
5,00 kuna / dan 



političke stranke 
Minimalna cijena za tjedno 
korištenje prostora (jedan dan 
u tjednu za redovnu djelatnost) 
udrugama s područja Općine 
Podturen, te ostale djelatnosti 
iz članka 2. ove Odluke 

 
 
5,00 kuna / dan 

Način davanja prostora u 
zakup: 

Na temelju zahtjeva za zaključivanjem jednodnevnog / 
višednevnog ugovora, odnosno godišnjeg ugovora za tjedno 
korištenje poslovnog prostora 

 
Članak 2. 

 
 U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke može se obavljati djelatnost udruga 
građana, klubova, političkih stranaka, javnih i drugih ustanova iz područja kulture, prosvjete, 
zdravstva, sporta i slično koje ne obavljaju djelatnost na komercijalnoj osnovi i drugih 
organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa. 
 Za obavljanje vjerskih obreda (misa)  općinski načelnik može za korištenje poslovnog 
prostora zaključiti ugovor za 1,00 kunu. 
 

Članak 3. 
 
 Postupak natječaja provodi i odluku o davanju u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove 
Odluke donosi općinski načelnik Općine Podturen. 
 

Članak 4. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja, a objavljuje se na oglasnoj 
ploči Općine Podturen. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 
 
 
KLASA: 372-03/16-01/1 
URBROJ: 2109/13-01-16-01 
Podturen,15.09.2016.god. 

PREDSJEDNIK 
               Vjenceslav Hranilović,bacc.ing.aedif.  


