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Na temelju članka 6. stavka  8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 

novine“, broj:125/11, 64/15 i 112/18) i članka 31. Statuta Općine Podturen („Službeni glasnik 

Međimurske županije “, broj:5/13;  4/18 i 15/18) Općinsko vijeće Općine Podturen  na 14. 

sjednici održanoj, 28.03.2019. godine donijelo je  

  

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O 

 ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU  

OPĆINE PODTUREN  

  

Članak 1.   

 

U Odluci o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podturen („Službeni glasnik 

Međimurske županije“, broj 19/18 članak 1. stavak 2. mijenja se i glasi: 

„Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenog korištenja poslovnoga 

prostora ili dijela poslovnoga prostora radi održavanja sajmova, priredbi, predavanja, 

savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe, ili u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže 

od 30 (trideset) dana, odnosno čije korištenje ne traje duže od 6 mjeseci ako se prostor koristi u 

svrhe skladištenja i čuvanja robe, niti na dodjeljivanje poslovnog prostora udrugama za koje 

postoji posebna odluka.“ 

 

                                                                 Članak 2.   

 

U članku 4. stavku 3. broj „1“ zamjenjuje se brojem „2“. 

Članak 4. stavak 4.  mijenja se i glasi: 

 „Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, Općina kao zakupodavac može dati pisanu 

ponudu za sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme na rok od pet godina pod istim 

uvjetima (iznos mjesečne zakupnine, zakupnik…) kao u postojećem ugovoru o zakupu, kada je to 

ekonomski opravdano, odnosno kada je mjesečni iznos zakupnine veći od cijene zakupnine po odluci 

Općine za djelatnost koju zakupnik obavlja isključivo zakupniku koji s Općinom ima sklopljen ugovor 

o zakupu na temelju javnog natječaja i koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, kada 

mu istječe takav ugovor o zakupu sklopljen temeljem javnog natječaja, a na njegov pisani zahtjev.“    

U članku 4. stavku 5. broj „3“ zamjenjuje se brojem „4“. 

 

 

Članak 3.   

 

U članku 14, .stavku 2. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase: 

  „1. ime i prezime ili naziv, adresu prebivališta ili sjedišta te osobni identifikacijski 

broj ugovornih stranaka, 

2. podatke za identifikaciju poslovnog prostora koji se mogu nedvojbeno utvrditi (broj 

zemljišnoknjižne čestice i zemljišnoknjižnog uloška u koji je poslovni prostor upisan, površina 

poslovnog prostora, etaža na kojoj se poslovni prostor nalazi, pozicija na etaži, tlocrtni opis poslovnog 

prostora, kao i svi drugi potrebni podaci za identifikaciju poslovnog prostora),“. 

 

Članak 4.  
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.  

U  članku 19. stavku 1.riječ „petnaestog“ zamjenjuje se riječju „desetoga“. 

   

   

Članak 5.  

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Međimurske 

županije.   

   

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PODTUREN 

Klasa: 372-03/19-01/1 

Urbroj: 2109/13-01-19-01 

Podturen, 28.03.2019.god. 

  

Predsjednica Općinskog vijeća :  

Mirjana Murk  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


