
 

 
Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( «Narodne 

novine» broj 125/11 i 64/15), te čl. 11. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 
Općine Jelsa ( «Službeni glasnik Općine Jelsa», br.: 4/12), te sukladno čl. 48. Statuta Općine 
Jelsa («Službeni glasnik Općine  Jelsa», broj: 05/13 i 8/13 ), dana 16. studenog  2016.godine , 
Načelnik Općine Jelsa  d o n o s i : 
         

O D  L  U  K U  
o  davanju u zakup  poslovnog prostora u Zastražišću   

 

Članak 1. 
          Pristupa se davanju u zakup poslovnog prostora  u Zastražišću ,  u naravi  trgovina   i 
pomoćno skladište , sve izgrađeno na č. zem . 1763/7 i 1763/13 k.o. Zastražišće , ukupne 
površine  42  m2.  
 Namjena poslovnog prostora iz  stavka 1. ovog članka   je  obavljanje trgovačke 
poslovne djelatnosti – prodaja mješovite robe. Načelnik Općine Jelsa raspisat će Javni natječaj 
za prikupljanje pisanih ponuda  za davanje u zakup poslovnog  prostora iz čl. 1. ove Odluke.   

 

Članak 2. 
 Poslovni prostor daje se u zakup na određeneno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) 
godine od dana sklapanja ugovora.  
 Iznos zakupnine temeljem čl. 1. Odluke o visini zakupnine za poslovne prostore u 
vlasništvu Općine Jelsa(«Službeni glasnik Općine Jelsa», broj: 14/13), iznosi za poslovne 
prostore smještene u IV. zoni 1, 50  € po m2. Početni  iznos zakupnine  poslovnog prostora iz 
čl. 1. ovog Odluke iznosi ukupno 63,00 0 €  u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem 
tečaju HNB.  

 

Članak 3. 
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog  

prostora iz čl. 1. ove Odluke,  u sastavu :  
- Nene Mišković 
- Ivica Keršić 
- Dolores Stipišić  

 

Članak 4. 
  Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenom glasniku Općine 
Jelsa.    
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