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                REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
            OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
              Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora 

  
 
KLASA: 372-03/19-01/05 
URBROJ: 2188/02-01-19-5 
Rokovci, 19. srpnja 2019. godine 
 

Na temelju članka 18 Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Službeni vjesnik“ 
Vukovarsko-srijemske županije, br. 6/19), Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnog prostora (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastavlja slijedeći 
 

Z A P I S N I K  

O JAVNOM OTVARANJU PONUDA  

 
 

Postupak javnog otvaranja ponuda započet je dana 19. srpnja 2019. godine u prostorijama 
Općine Andrijaševci u Rokovcima, Vinkovačka 6 , s početkom u 10 sati. 
 
Otvaranje ponuda je javno. 
 
PODACI O ZAKUPODAVCU/ VLASNIKU POSLOVNOG PROSTORA:  
Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci,  
OIB: 47372067408 
Broj telefona: 032/225-400,  
Broj telefaksa: 032/225-400 
Internet adresa: www. andrijasevci.hr 
Adresa elektroničke pošte: opcina-andrijasevci@vk.htnet.hr 
 
PREDMET JAVNOG NATJEČAJA: poslovni prostor u Andrijaševcima,  Matije Gupca 43,ukupne 
površine od 675,38 m² , k.č.br. 861 k.o. Andrijaševci, a koji se sastoji od: 

- 6 poslovnih prostora glavne djelatnosti površine od 15,00 m², 7,22 m², 10,64 m²,  
11,10 m², 19,89 m² i 21,93 m², 

- zatvorenog skladišnog prostora površine od 264,00 m²,  
- sanitarnog čvora površine od 5,60 m², 
- dijela otvorenog skladišnog prostora (dvorišta) površine od 320,00 m².  

 
DJELATNOST : poljoprivredno-proizvodna djelatnost. 
 
VRIJEME NA KOJE SE DAJE ZAKUP: neodređeno vrijeme od dana sklapanja ugovora o zakupu. 
 
POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI: najkasnije 30 dana od dana primopredaje poslovnog 
prostora. 
 
POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE: 2.957,80 kuna. 
 
NAZNAKA I DATUM OBJAVE JAVNOG NATJEČAJA: Javni natječaj objavljen je na službenoj 
internetskoj stranici općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr i na oglasnoj ploči Općine Andrijaševci 
dana 11. srpnja 2019. godine, a obavijest o raspisanom javnom natječaju objavljena je u tisku „Vinkovački 
list“ dana 12.srpnja 2019. godine (petak). 
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IME I PREZIME NAZOČNIH ČLANOVA POVJERENSTVA:  
 
-   Martina Markota, predsjednica 
-  Zlatko Kobašević, član . 
 
Otvaranje ponuda je javno. 
 
Sukladno članku 18. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Povjerenstvo utvrđuje slijedeće: 

- da je javni natječaj propisno objavljen, 
- da je do krajnjeg roka za dostavu ponuda zaprimljena 1 ponuda, 
-  da je ponuda predana u roku za dostavu ponuda. 

 

IME I PREZIME NAZOČNIH OVLAŠTENIH  PREDSTAVNIKA PONUDITELJA (osobno 
ponuditelj ili putem opunomoćenika čija je punomoć priložena uz zapisnik): 

Nije bilo prisutnih predstavnika ponuditelja. 

Utvrđeno je da su do isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda pristigla______1_______ ponuda. 
 

 
Ponude se otvaraju prema rednom broju iz Upisnika o zaprimanju ponuda i to kako slijedi: 
 

1. 2. 3.        4.        5.      6.         7. 
 
 
R. 
br.  
 

Naziv, adresa odnosno 
sjedište 
ponuditelja/naziv i 
sjedište svakog člana 
zajednice ponuditelja 
kod zajednice 
ponuditelja 

 
 
Visina 
ponuđene 
mjesečne 
zakupnine 
(kn)  

 
 
Neotvorena
ponuda 
da/ne 
 

 
 
Potpisana
 ponuda 
da/ne 

 
 
 
Namjena 

 
 
Ponuda sadrži  
dokumentaciju  
propisanu javnim  
natječajem (DA/NE) 

1. 

Braniteljska zadruga 
Rokovačka šparoga, 
Kneza Branimira 10, 

32271 Rokovci 

3.003,00 DA DA 

Poljoprivredno-
proizvodna 

DA 

Napomena: Ponuditelj Braniteljska zadruga Rokovačka šparoga se u svojoj ponudi pozvala na 
prvenstveno pravo osoba prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 
njihovih obitelji. 
 
Upisnik o zaprimanju ponuda prilog je ovog Zapisnika o javnom otvaranju. 
 
Nakon čitanja prethodno navedenih podataka , ovlaštenim predstavnicima ponuditelja omogućen 
je uvid u obrazac ponuda navedenih ponuditelja. 
 
PRIMJEDBE NAZOČNIH ČLANOVA POVJERENSTVA I OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA  
PONUDITELJA  NA POSTUPAK JAVNOG OTVARANJA PONUDA (ako ih ima): 
 
___ Nije bilo___________________________________________________ 
 
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda  stavlja se na uvid, provjeru sadržaja i potpis nazočnim 
ovlaštenim predstavnicima ponuditelja 
 
 
Javno otvaranje ponuda završeno   je 19.srponja 2019. godine  u 10:25  sati. 
 
POTPIS NAZOČNIH OVLAŠTENIH PREDSTAVNIKA PONUDITELJA: 
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- 

POTPISI NAZOČNIH ČLANOVA POVJERENSTVA:  
 
1.Martina Markota, predsjednica  ___________________________ 
 
2. Zlatko Kobašević, član   ___________________________ 
 
 
Prilog Zapisnika o javnom otvaranju ponuda: 

1. Upisnik o zaprimanju ponuda 
 


