Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br.
91/96,68/98,37/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/09,153/09), čl. 6.stavak 5. i čl. 42.stavak 2.
Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/ 11) i članka 29. Statuta Općine
Mrkopalj (»Službene novine PGŽ« broj 24/09, 34/09 –ispr.) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici
održanoj 11. rujna 2012. godine donosi
ODLUKU
o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Općine Mrkopalj
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze
Općine Mrkopalj (u daljnjem tekstu: zakupodavca) i zakupnika poslovnog prostora u vlasništvu Općine kao i
poslovnog prostora na kojem Općina Mrkopalj ima pravo raspolaganja i korištenja, te kupoprodaja poslovnog
prostora u vlasništvu Općine Mrkopalj .
Pod kupoprodajom poslovnoga prostora iz članka 1. stavka 1. ove Odluke podrazumijeva se i prodaja
suvlasničkog dijela na određenom poslovnom prostoru.
Predmetom kupoprodaje mogu biti i poslovni prostori iz st. 1. ovog članka koji u smislu Zakona o zaštiti i
očuvanju kulturnih dobara imaju svojstvo kulturnog dobra, pod uvjetima propisanim tim Zakonom.
Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na slučajeve privremenoga korištenja poslovnoga prostora ili dijela
poslovnoga prostora radi održavanja sajmova, priredaba, predavanja, savjetovanja, skladištenja i čuvanja robe ili
u druge slične svrhe, a čije korištenje ne traje duže od 30 dana.
Članak 2.
Poslovnim prostorom smatraju se poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža i garažno mjesto.
Poslovnom zgradom smatra se zgrada namijenjena obavljanju poslovne djelatnosti ako se pretežitim dijelom i
koristi u tu svrhu.
Poslovnom prostorijom smatra se jedna ili više prostorija u poslovnoj ili stambenoj zgradi namijenjena
obavljanju poslovne djelatnosti koja, u pravilu, čini samostalnu uporabnu cjelinu i ima zaseban glavni ulaz.
Garaža je prostor za smještaj vozila.
Garažno mjesto je prostor za smještaj vozila u garaži.
Pod sadašnjim zakupnikom smatra se zakupnik poslovnoga prostora koji ima sklopljen ugovor o zakupu i koji
obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina.
Pod sadašnjim korisnikom smatra se korisnik poslovnoga prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji
obavlja u tom prostoru dopuštenu djelatnost, a protiv kojega se ne vodi postupak radi ispražnjenja i predaje
poslovnoga prostora te koristi taj prostor bez prekida u trajanju od najmanje 5 godina.
Pravo nazadkupnje je pravo prodavatelja na kupnju poslovnoga prostora, po kupoprodajnoj cijeni po kojoj je i
prodan, u slučaju da kupac u istom prostoru prestane obavljati djelatnost.

Članak 3.
Općinsko vijeće zasebnom odlukom propisuje da se poslovni prostor u zgradama u vlasništvu Općine Mrkopalj
koje se nalaze u određenim ulicama, može koristiti za obavljanje samo određenih djelatnosti.
Ukoliko se radi o tradicijskim ili deficitarnim zanimanjima, Općinsko vijeće će prije donošenja odluke iz stavka
1. ovoga članka pribaviti mišljenje udruženja obrtnika ili područne obrtničke komore.
Ako zakupnik, s kojim je sklopljen ugovor o zakupu poslovnoga prostora, promijeni namjenu poslovnoga
prostora utvrđenu odlukom iz stavka 1. ovoga članka, ugovor o zakupu raskida se po sili zakona.
Ukoliko dođe do raskida ugovora o zakupu sukladno stavku 3. ovoga članka zakupodavac raspisuje novi javni
natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora. Raniji zakupnik, koji sudjeluje na novom javnom natječaju,
nema prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu.
II. ZASNIVANJE ZAKUPA
Članak 4.
Poslovni prostor u vlasništvu općine daje se u zakup putem javnog natječaja.
Članak 5.
Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke , ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklapa se bez javnog natječaja
kada ga sklapaju međusobno Republika Hrvatska, odnosno Primorsko-goranska županija te pravne osobe u
vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom
vlasništvu Općine i Općina Mrkopalj , te ako je to u interesu i cilju općega, gospodarskog i socijalnog napretka
stanovnika s područja Općine Mrkopalj.
Iznimno od odredbe članka 4. Općina Mrkopalj će sadašnjem zakupniku poslovnoga prostora koji u potpunosti
izvršava obveze iz ugovora o zakupu, najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, ponuditi
sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme ali ne dulje od 5 godina.
Ako sadašnji zakupnik ne prihvati ponudu iz stavka 2. ovoga članka u roku od 30 dana, zakupni odnos prestaje
istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Općina Mrkopalj , nakon stupanja u posjed tog poslovnoga prostora
raspisati javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti
manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku iz stavka 2. ovoga članka, ako će se u prostoru
nastaviti obavljanje iste djelatnosti.
Članak 6.
Uvjeti i postupak natječaja za zakup određuju se sukladno odluci Općinskoga vijeća.
Postupak natječaja provodi i odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Općinski načelnik. Najpovoljnijom
ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora imaju osobe iz Zakona o pravima
hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja
temeljem ove Odluke i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbama ovoga članka ništetan je.
Članak 7.
Zakup poslovnoga prostora zasniva se ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu poslovnoga prostora Općina Mrkopalj ne može sklopiti s fizičkom ili pravnom osobom koja
ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Općini Mrkopalj, osim ako je sukladno
posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba
pridržava rokova plaćanja.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i potvrđen (solemniziran) po
javnom bilježniku.
Ugovor o zakupu sklopljen protivno odredbi stavka 2. i 3. ovoga članka ništetan je.
Zakupodavac je dužan primjerak ugovora o zakupu dostaviti nadležnoj poreznoj upravi.
Članak 8.
Ugovorom o zakupu poslovnoga prostora obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određeni poslovni prostor
na korištenje, a zakupnik se obvezuje platiti mu za to ugovorenu zakupninu.
Ugovor iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati:naznaku ugovornih strana, podatke o poslovnom
prostoru,djelatnost koja će se obavljati u poslovnom prostoru, odredbe o korištenju zajedničkih uređaja i
prostorija u zgradi, rok predaje poslovnoga prostora zakupniku,krajnji rok početka obavljanja djelatnosti,vrijeme
na koje je ugovor sklopljen,iznos zakupnine,pretpostavke i način izmjene zakupnine, mjesto i vrijeme sklapanja
ugovora.
III. PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA
Članak 9.
Zakupodavac je dužan predati zakupniku poslovni prostor u roku utvrđenom ugovorom.
Zakupnik je dužan početi s obavljanjem djelatnosti najkasnije do krajnjeg roka utvrđenog ugovorom.
Članak 10.
Za vrijeme trajanja zakupa zakupodavac ima pravo izvršiti radove u svrhu uređenja prostora ili radi sniženja
troškova energije i održavanja.
Zakupodavac je dužan najkasnije dva mjeseca prije početka radova pisano obavijestiti zakupnika o vrsti, početku
i opsegu radova, roku trajanja radova, kao i o novoj visini zakupnine.
Zakupnik ima pravo u roku od mjesec dana od dana primitka obavijesti iz stavka 2. ovoga članka raskinuti
ugovor o zakupu te prostor predati u posjed zakupodavcu.
Članak 11.
Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnoga prostora kojima se
mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnoga prostora.
Ako zakupnik bez suglasnosti zakupodavca, odnosno unatoč njegovu protivljenju izvrši preinake ili nastavi s
izvođenjem radova, zakupodavac ima pravo raskinuti ugovor, kao i pravo na naknadu štete.
Članak 12.
Zakupnik je dužan zakupodavcu platiti ugovorom utvrđeni iznos zakupnine u roku utvrđenom ugovorom što
znači mjesečno unaprijed i to najkasnije do desetoga dana u mjesecu.

Članak 13.
Zakupnik je dužan plaćati naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanja zajedničkih usluga u
zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor po njihovom dospijeću, ako nije drukčije ugovoreno.
Naknada za troškove iz stavka 1. ovoga članka nije uračunata u zakupninu ako to nije izričito ugovoreno.
Članak 14.
Zakupnik snosi troškove tekućega održavanja poslovnoga prostora, ako nije drukčije ugovoreno.
Pod tekućim održavanjem smatra se čišćenje, soboslikarski radovi, sitniji popravci na instalacijama i slično.
Zakupnik je dužan o svomu trošku izvršiti popravke oštećenja poslovnoga prostora koja je sam prouzročio ili su
ih prouzročile osobe koje se koriste poslovnim prostorom zakupnika.
Zakupnik ne odgovara za pogoršanje stanja poslovnoga prostora, uređaja i opreme koje je nastalo zbog
redovitoga korištenja.
Članak 15.
Nakon prestanka zakupa zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor u stanju u kojemu ga je
primio, ako nije drukčije ugovoreno ili propisano ovom Odlukom.
Članak 16.
Ugovor o zakupu sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od najmanje jedne godine pa do najviše deset godina.
Sklopljenim ugovorom o zakupu poslovnog prostora potvrđuje se da je zakupodavac predao a zakupnik primio
poslovni prostor u viđenom stanju, te da je zakupnik suglasan da će prostor urediti o vlastitom trošku.
IV. PRESTANAK ZAKUPA
Članak 17.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena na koji je
sklopljen.
Članak 18.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na neodređeno vrijeme prestaje otkazom.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na neodređeno vrijeme na temelju otkaza prestaje danom isteka
otkaznoga roka.
Otkazni rok je vrijeme između dana dostave otkaza protivnoj strani i dana kad prestaje zakup i iznosi 30 dana.
Članak 19.
Zakupodavac može otkazati ugovor o zakupu u svako doba, bez obzira na ugovorne ili zakonske odredbe o
trajanju zakupa ako:
1. zakupnik i poslije pisane opomene zakupodavca koristi poslovni prostor protivno ugovoru ili mu nanosi
znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje,

2. zakupnik ne plati dospjelu zakupninu u roku od petnaest dana od dana priopćenja pisane opomene
zakupodavca,
3. zbog razloga za koje zakupodavac nije odgovoran, ne može koristiti poslovni prostor u kojem je obavljao
svoju djelatnost pa zbog toga namjerava koristiti prostor koji drži zakupnik.

Članak 20.
Zakupnik može otkazati ugovor o zakupu poslovnoga prostora u svako doba, bez obzira na ugovorne ili
zakonske odredbe o trajanju zakupa, ako zakupodavac u primjerenom roku koji mu je zakupnik za to ostavio ne
dovede poslovni prostor u stanje u kojemu ga je dužan predati, odnosno održavati.
Članak 21.
Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana
može otkazati u svako doba, ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom ili ovom
Odlukom.
Članak 22.
Zakup ne prestaje kad treća osoba kupnjom ili po drugoj osnovi stekne pravo vlasništva od zakupodavca
poslovnoga prostora.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka treća osoba stupa u prava i obveze zakupodavca.
Članak 23.
Zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom pravnoga položaja zakupnika, ako ugovorom nije drukčije
određeno.
U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nasljednici koji preuzmu obrt ili drugu djelatnost iz ugovora o zakupu,
odnosno pravni slijednici stupaju u prava i obveze zakupnika.
Članak 24.
Za rješavanje spora između zakupodavca i zakupnika o međusobnim pravima i obvezama iz ugovora o zakupu
nadležan je Općinski sud u Delnicama.
V. KUPOPRODAJA POSLOVNOGA PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MRKOPALJ
Članak 25.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine Mrkopalj može se prodati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu
utvrđenu po tržišnoj cijeni, osim u slučajevima kada je zakonom drukčije utvrđeno.
Iznimno od odredbe stavka 1. ove Odluke poslovni prostor može se prodati sadašnjem zakupniku iz članka 2.
stavka 6. ove Odluke, koji uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze prema
Općini Mrkopalj, pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom i u skladu s odlukom Općinskog vijeća
Općine Mrkopalj.
Poslovni prostor u vlasništvu Općine Mrkopalj može se prodati sadašnjem korisniku iz članka 2. stavka 7. Ove
Odluke, pod uvjetima i u postupku propisanim Zakonom i u skladu s odlukom Općinskog vijeća Općine
Mrkopalj.

Članak 26.
Pravo na kupnju poslovnoga prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnoga prostora koji je isti dao u podzakup
ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnoga prostora drugoj osobi.
Članak 27.
Poslovni prostor ne može se prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu nepodmirenu obvezu prema
državnom proračunu, Općini Mrkopalj, zaposlenicima i dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima
odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova
plaćanja.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Ugovori o zakupu poslovnog prostora koji su sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do
isteka ugovornog roka.
Članak 29.
Na sva pitanja koja nisu uređena ovom odlukom primjenjuju se o odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji
poslovnoga prostora i Zakona o obveznim odnosima.
Članak 30.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.
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