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AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
34. Odluka o raspisivanju Javnog poziva mladim obiteljima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog 
pitanja na području Općine Magadenovac u 2019. godini 

34. 
Na temelju članka 46. stavak 4. Statuta Općine Magadenovac ("Službeni glasnik Općine 

Magadenovac", broj 1/18. ) i točke 7.1. Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog 

pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovac u 2019. godini („Službeni glasnik 

Općine Magadenovac“, broj 2/19.), Općinski načelnik Općine Magadenovac, d o n o s i   

 

 

ODLUKU 

o raspisivanju Javnog poziva mladim obiteljima  

za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja  

na području Općine Magadenovac u 2019. godini 

 

 

I. 

Općina Magadenovac će sukladno odredbama Programa mjera za poticanje rješavanja 

stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Magadenovac (u daljnjem 

tekstu:Program) raspisati Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za financijsku 

pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Magadenovac u 2019. godini. 

 

 

II. 

U svrhu dodjele financijske pomoći mladih obitelji u rješavanju stambenog pitanja na 

području Općine Magadenovac u Proračunu Općine Magadenovac za 2019. godinu, osigurana 

su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna. 

 

 

III. 

Sredstva navedena u točki II. dodijelit će se temeljem Javnog poziva mladim obiteljima za 

dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine 

Magadenovac u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv), a sukladno dokumentaciji za 

provedbu Javnog poziva.  
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IV. 

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće Mjere: 

1. Financijska pomoć za kupnju građevinskog zemljišta ili stambenog objekta na 

području Općine Magadenovac 

2. Financijska pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog objekta na području 

Općine  Magadenovac 

3. Poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju stambenog 

prostora na području Općine Magadenovac. 

 

V. 

Dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz točke III. ove Odluke obuhvaća: 

1. tekst Javnog poziva, 

2. obrasce za prijavu na Javni poziv. 

  

Obrasci za prijavu iz stavka 1. podstavka 2. ove točke su: 

2.1. Obrazac K – Zahtjev za ostvarenje financijske pomoći za kupnju građevinskog zemljišta 

ili stambenog objekta na području Općine Magadenovac 

2.2. Obrazac G – Zahtjev za financijsku pomoć za ulaganje u izgradnju novog stambenog 

objekta na području Općine Magadenovac 

2.3. Obrazac R – Zahtjev za ostvarenje financijske pomoći za poboljšanje kvalitete stanovanja 

ulaganjem u rekonstrukciju i/ili adaptaciju  stambenog prostora na području Općine 

Magadenovac 

2.4. Obrazac I-1 - Izjava o prvoj nekretnini 

2.5. Obrazac I-2 - Izjava suvlasnika 

2.6. Obrazac I-3 - Izjava bračnog druga o vlasništvu nekretnina. 

 

U zahtjevu za svaku pojedinu mjeru detaljnije se navodi potrebna dokumentacija.  

 

VI. 

Javni poziv i dokumentacija za provedbu Javnog poziva objavljuje se u cijelosti na web 

stranici Općine Magadenovac: www.magadenovac.hr. 

 

VII. 

Za postupak objave Javnog poziva i zaprimanje prijava nadležan je Jedinstveni upravni odjel 

Općine Magadenovac. 

Općinski načelnik imenovat će Povjerenstvo za pregled i ocjenu prijava. 

http://www.magadenovac.hr/
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Nakon provjere pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo sastavlja listu prihvatljivih prijavitelja s 

prijedlogom iznosa za dodjelu financijske pomoći.  

 

VIII. 

Temeljem sastavljene liste prijedloga za dodjelu potpora, Općinski načelnik donosi odluku o 

dodjeli/isplati financijske pomoći.  

Općinski načelnik sklapa ugovor o dodjeli financijske pomoći s korisnikom pojedine mjere iz 

ove Odluke. 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

KLASA: 370-01/19-01/1 

URBROJ: 2115/04-03-19-4 

Magadenovac, 04. travnja 2019.    

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

 Stjepan Živković, v.r. 
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35. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac, u 
Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 49., prikupljanjem pisanih ponuda 

35. 
Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora 

(“Službeni glasnik Općine Magadenovac”, br. 3/14. i 2/19.), članka 48. Zakona o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01- vjerodostojno 

tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 19/13 – pročišćen tekst, 137/15 i 

123/17) i članka 46. stavak 4. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenovac“ br. 1/18) Općinski načelnik Općine Magadenovac, donosi 

 

 

O D L U K U 

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP 

POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE 

MAGADENOVAC,  

U ŠLJIVOŠEVCIMA, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 49., 

PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA 

 

 
Članak 1. 

       

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Magadenovac, u Šljivoševcima, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira Nazora 49, prikupljanjem 

pisanih ponuda, kako slijedi: 

 

 

   1.  POSLOVNI PROSTOR U ŠLJIVOŠEVCIMA, Mjesni dom Šljivoševci, Vladimira 

Nazora 49.:  

  - koji se nalazi u dijelu poslovne zgrade, upisane u zk.ul.br:486, izgrađene na 

    k.č.br.740, k.o. Šljivoševci, a sastoji se od poslovne prostorije, skladišta i  

    sanitarnog čvora,   

  - ukupna površina poslovnoga prostora: 68,30 m2, 

  - početni iznos mjesečne zakupnine: 341,50 kuna, 

  - rok trajanja zakupa: 5 godina, 

  - namjena poslovnoga prostora: trgovina i/ili popravak računala i komunikacijske  

    opreme. 

 

 

 Predmetni poslovni prostor daje se u zakup kao jedinstvena poslovno-prostorna cjelina. 
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Članak 2. 

 

  Davanje u zakup poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke, temeljem javnog 

natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda, izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 

za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Magadenovac (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo).          

            Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka Odluke, 

obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac. 

 

Članak 3. 

 

 Javni natječaj u pravilu sadrži: 

1. adresu i površinu poslovnog prostora 

2. djelatnost koja će se u prostoru obavljati 

3. početni iznos zakupnine mjesečno po m2 

4. vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup 

5. rok za podnošenje pisanih ponuda 

6. iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki ponuditelj koji sudjeluje na javnom natječaju 

7. vrijeme kada se može  pregledati poslovni prostor 

8. vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda 

9. odredbu da na natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji po bilo kojem osnovu ima 

dugovanja prema Općini   

10. odredbu da je punomoćnik natjecatelja dužan najkasnije do otvaranja ponuda 

Povjerenstvu dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu 

kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog 

zastupnika), ako natjecatelj nije u mogućnosti osobno nazočiti istom 

11. odredbu da je najpovoljniji ponuditelj dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana 

donošenja zaključka općinskog načelnika sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni 

prostor, ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine 

12. odredbu da zakupnik uzima prostor u viđenom stanju te, ukoliko izabrani ponuđač nije 

iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran o 

tome tko koristi prostor, u slučaju  odustanka gubi pravo na povrat jamčevine  

13. odredbu o eventualnom pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu 

14. odredbu o načinu osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine (mjenica, garantni polog 

ili slično) 

15. odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati 

16. odredbu o načinu i roku dostave zaključka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svim 

natjecateljima 

17. odredbu da je budući zakupnik dužan plaćati mjesečnu zakupninu unaprijed, 

najkasnije do 10-og dana u mjesecu  za tekući mjesec 

18. odredbu o prihvaćanju povećanja ili smanjenja zakupnine koja može uslijediti tijekom 

trajanja zakupa prema odluci općinskog načelnika  

19. odredbu o drugim posebnim uvjetima natječaja prema odluci općinskog načelnika. 

 

Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka Odluke, obvezno se objavljuje u dnevnom tisku i web 

stranici Općine Magadenovac. 
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Članak 4. 

 

           Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda natjecatelja koja uz ispunjenje 

uvjeta iz javnoga natječaja sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. 

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora, ako u 

uvjetima natječaja za predmetni poslovni prostor prednost nema sadašnji zakupnik, imaju 

osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 

obitelji, ako sudjeluju i ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja i ove Odluke, ako prihvate 

najviši ponuđeni iznos zakupnine, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima 

hrvatskih branitelja iz  Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, te ako već nisu ranije 

iskoristili pravo prvenstva za zakup nekog drugog općinskog prostora.  

Članak 5. 

 

 Međusobna prava i obveze ugovornih strana u svezi davanja u zakup poslovnoga 

prostora iz članka 1. ove Odluke, utvrđuju se ugovorom o zakupu poslovnoga prostora, koji u 

ime zakupodavaca Općine Magadenovac, zaključuje općinski načelnik, s jedne strane, i 

zakupnik, s druge strane, na temelju  Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.   

 

Članak 6. 

 

           Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u “Službenom glasniku Općine 

Magadenovac”. 

 

 

KLASA: 372-03/19-01/1 

URBROJ: 2115/04-03-19-1 

Magadenovac, 04. travnja 2019. 

 

                                                                                                 OPĆINSKI NAČELNIK: 

                Stjepan Živković, v.r. 
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36. Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu javnih natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu 
Općine Magadenovac 

36. 
Na temelju članka 6. stavak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

(“Narodne novine”, br. 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 11., stavak 4. Odluke o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenogac“ br. 03/14. i 2/19) i članka 46., stavak 4. Statuta Općine Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 01/18), Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, donosi 

 

 

 

R J E Š E N J E  
o osnivanju i imenovanju  

Povjerenstva za provedbu javnih natječaja za zakup  

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Magadenovac 

 

 
 

I. 

Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnih  prostora u vlasništvu 

Općine Magadenovac (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).          

 

 

II. 

Povjerenstvo iz članka I. ovog Rješenja sastoji se od predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 

člana. 

 

 

III. 

U Povjerenstvo iz članka I. ovog Rješenja, imenuju se:  

  Valent Poslon,  iur.,    PREDSJEDNIK 

  Ivana Alšić, dipl.oec., ZAMJENICA PREDSJEDNIKA 

  Anamarija Brkanić, mag.oec., ČLANICA 

  Vera Katančić, ČLANICA 

  Biljana Jakić Mihajlović, mag.iur., ČLANICA                                              

 

 

 

IV. 

Zadaća Povjerenstva je provedba postupka davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Magadenovac, sukladno odredbama posebnih propisa. 

 

 

 

V. 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaju važiti Rješenja o osnivanju i imenovanju 

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ 4/14, 5/14, 7/14 i 2/18). 
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VI. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Magadenovac“. 

 

KLASA: 372-03/19-01/2 

URBROJ: 2115/04-03-19-1 

Magadenovac, 04. travnja 2019. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Stjepan Živković, v.r. 

 
37. Rješenje o razrješenju članice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine 
Magadenovac 

37. 
Na temelju članka 6. stavak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 

(“Narodne novine”, br. 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 11., stavak 4. Odluke o zakupu i 

kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine 

Magadenogac“ br. 03/14. i 2/19) i članka 46., stavak 4. Statuta Općine Magadenovac 

(„Službeni glasnik Općine Magadenovac“ br. 01/18), Općinski načelnik Općine 

Magadenovac, donosi 

 

 

 

R J E Š E N J E  
o razrješenju članice 

Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup  

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Magadenovac  

 

 

 

 

I. 

Razrješuje se Anela Šovagović, dipl.oec., dužnosti članice Povjerenstva za provedbu javnog 

natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Magadenovac. 

 

 

KLASA: 372-03/14-01/1 

URBROJ: 2115/04-03-19-7 

Magadenovac, 03. travnja  2019. 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:  

Stjepan Živković, v.r. 
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