
 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine” broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 109/07., 36/09., 

150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), članka 391. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 

79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12. i 152/14.) i članka 29. Statuta Općine 

Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13. i 3/15. i „Službeni glasnik 

Općine Molve" broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Molve na 23. sjednici održanoj 25. siječnja 

2019. godine donosi  

 

 

ZAKLJUČAK  

o davanju suglasnosti na raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog 

prostora  u Društvenom domu u Molvama udrugama i društvima s područja Općine Molve 

 

 

Članak 1. 

 Stavlja se u zakup poslovni prostor u vlasništvu Općine Molve u sklopu Društvenog doma 

u Molvama, Trg kralja Tomislava 11, izgrađen na kčbr. 47/2, zk.ul. 5163 k.o. Molve prikupljanjem 

pisanih ponuda temeljem Javnog natječaja koji će raspisati općinski načelnik Općine Molve, i to: 

1. Poslovne prostorije u prizemlju (garaža, sanitarni čvor, soba, hodnik) ukupne površine 190 

m2, 

2. Poslovne prostorije na međukatu (2 sobe) ukupne površine 35 m2, 

3. Poslovna prostorija na I. katu (sala za sastanke) ukupne površine 35 m2.  

 Početna cijena mjesečne zakupnine za poslovne prostorije iz stavka 1. ovog Zaključka 

iznosi 50,00 kuna. 

 Troškove potrošnje režija, udruga odnosno društvo s područja Općine Molve, s kojom će 

se sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora plaćati će mjesečno u 50 % iznosu prema 

stvarnoj potrošnji, a na temelju ispostavljenog računa od strane Općine Molve, sve dok se ne 

odvoje zasebno brojila. 

 Poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka daje se u zakup na neodređeno vrijeme od dana 

zaključenja ugovora o zakupu. 

Članak 2. 

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Molve da, nakon okončanja postupka Javnog 

natječaja za davanje u zakup proslovnog prostora prema ovom Zaključku, zaključi odgovarajuće 

pravne poslove sa izabranim najpovoljnijim ponuditeljem (udrugom ili društvom s područja 

Općine Molve) za zakup poslovnog prostora iz članka 1. ovog zaključka. 

 

Članak 3. 

Općinski načelnik ovlašten je, bez donošenja posebne odluke Općinskog vijeća, ponovno 

raspisati Javni natječaj koji je sastavni dio ovog zaključka u slučaju da ne bude zaprimljena niti 

jedna ponuda za zakup navedenih poslovnih prostorija, odnosno ukoliko se tijekom postupka utvrdi 

da je koja od dostavljenih ponuda nevaljana te ukoliko ne bude izabran najpovoljniji ponuditelj 

zbog neispunjavanja uvjeta Javnog natječaja.  
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Članak 4. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Općine Molve" 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

KLASA: 372-03/19-01/5 

URBROJ: 2137/17-01-19-1 

Molve, 25. siječanj 2019. 

 

    

           PREDSJEDNIK: 

            Zdravko Tuba, v.r. 


