
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 7 od 9. svibnja 2014. 
 
Temeljem članka 6. stavka 5. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne 
novine“ br. 125/11.) i članka 19. točke 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 
Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst) 
Gradsko vijeće Grada Osijeka na 9. sjednici održanoj 8. svibnja 2014., donijelo je 
 
 

O D L U K U 
  

o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora  
kojima gospodari i upravlja Grad Osijek 

 
Članak 1. 

 
Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora kojima gospodari i upravlja Grad Osijek 

(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/11. i 3/12.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama 
ove odluke. 

 
Članak 2. 

 
U članku 3. iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi: 

„7. donosi odluku o promjenama zakupnine za vrijeme trajanja ugovora o zakupu u 
slučajevima utvrđenim ovom odlukom“. 

Dosadašnja točka 7. postaje točka 8. 
 

Članak 3. 
 

U članku 10. stavku 1. u tablici, stupcu „0.“, broj bodova za trgovačku djelatnost se 
mijenja na način da se broj “12,0“  zamjenjuje brojem “8,0“, a broj bodova za obrt i 
proizvodne djelatnosti se mijenja način da se broj „10,0“ zamjenjuje brojem 6,0“. 
 

Članak 4. 
 

U članku 11. stavku 1. na kraju teksta se brišu riječi: “ako se obavlja ugostiteljska 
djelatnost“. 

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase: 
„Ako se dio poslovnog prostora nalazi u podrumu i namijenjen je za skladišnu 

djelatnost, za taj dio poslovnog prostora se početna zakupnina izračunava u skladu s 
kriterijima ove odluke utvrđenim za skladišnu djelatnost i Rješenja o utvrđivanju vrijednosti 
boda za izračun početne visine zakupnine.  

Konačni iznos početne cijene za prostor koji se sastoji od podrumskog i prizemnog 
dijela, dobije se zbrojem iznosa dobivenog izračunom zakupnine za podrumski i prizemni 
dio.“ 

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4. 
 

Članak 5. 
 

U članku 13. se dodaju stavci 2. i 3. koji glase: 
„Ako se poslovni prostor koji se nalazi u 3. ili 4. zoni ne uspije dati u zakup niti uz 

primjenu odredbi iz prethodnog stavka u roku od najmanje 1 godine od dana prve objave na 
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natječaju, početna mjesečna zakupnina se može utvrditi u iznosu od 1 kn/m2 bez obzira na 
djelatnost koja će se u njemu obavljati. 

U slučaju iz prethodnog stavka, Ugovor o zakupu poslovnog prostora će se zaključiti 
na određeno vrijeme u trajanju od najviše 3 godine.“ 
 

Članak 6. 
 

U članku 18. u točki 10., iza riječi „Gradu Osijeku“, dodaju se riječi: “i prema 
trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Grada Osijeka“. 

U točki 11. iza riječi „prema Gradu Osijeku“ briše se točka i dodaju riječi: “i 
trgovačkim društvima i ustanovama u većinskom vlasništvu Grada Osijeka.“ 

U točki 15. riječi: „uredno ispunjavala ugovorne obveze“, zamjenjuju se riječima: 
„podmirila sve ugovorne obveze“. 

 
Članak 7. 

 
U članku 20. riječi: Upravni odjel za gospodarstvo, Odsjek za gospodarenje poslovnim 

prostorom“, zamjenjuju se riječima: „upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za gospodarenje 
poslovnim prostorima Grada Osijeka.“ 
 

Članak 8. 
 

U članku 23. stavku 1. broj „3.“ zamjenjuje se brojem „4.“ 
 

Članak 9. 
 

U članku 26. stavku 2. riječi: „Upravnog odjela za gospodarstvo, Odsjeka za 
gospodarenje poslovnim prostorom“, zamjenjuju se riječima: „upravnog tijela Grada Osijeka 
nadležnog za gospodarenje poslovnim prostorima Grada Osijeka“. 

U stavku 4., iza riječi „ponuda“ se dodaju  riječi: „ili nije prisutan njegov 
punomoćnik“. 

 
Članak 10. 

 
U članku 32. točki 4. iza riječi „u kunama“ dodaju se riječi: „obvezu plaćanja 

pripadajućeg poreza u skladu sa zakonom“. 
 

Članak 11. 
 

U članku 35. stavku 1.  iznos „180.000,00“ zamjenjuje se iznosom „100.000,00“. 
 

Članak 12. 
 

U članku 36. stavku 1.  iznos „180.000,00“ zamjenjuje se iznosom „100.000,00“. 
 

Članak 13. 
 

U članku 39. se iza stavka 1. dodaju novi stavci 2., 3. i 4. koji glase: 
 „Gradonačelnik iznimno može, na zahtjev zakupnika poslovnog prostora, dati 
suglasnost za davanje dijela poslovnog prostora u podzakup u slučajevima kada se poslovni 
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prostor koristi za pružanje socijalnih usluga djeci i mladima odnosno osobama s invaliditetom 
te ako se djelatnost koju obavlja zakupnik nadopunjuje s djelatnosti koju planira obavljati 
podzakupnik. 

Gradonačelnik će dati suglasnost za podzakup pod uvjetom da su podmirene sve 
zakupnikove dospjele obveze iz ugovora o zakupu te da podzakupnik nema dospjela 
dugovanja prema Gradu Osijeku. 

Zakupnik i podzakupnik za vrijeme trajanja ugovora o podzakupu solidarno 
odgovaraju za sve obveze koje proizlaze iz ugovora o zakupu poslovnog prostora.“ 

 
Članak 14. 

 
Članak 40. se briše. 

 
Članak 15. 

 
Članak 42. mijenja se i glasi: 
„Gradonačelnik može dati suglasnost za prijenos prava i obveza dosadašnjeg 

zakupnika sljedećim osobama: 
1.  bračnom ili izvanbračnom drugu te djeci, usvojenicima, pastorcima, samo u slučaju 

odlaska zakupnika u mirovinu ili u slučaju nemogućnosti nastavka obavljanja  
ugovorene djelatnosti zbog teške bolesti, pod uvjetom da nastave obrt iste ugovorene 
djelatnosti 

2.  pravnoj osobi, uz uvjet da je dosadašnji zakupnik kao fizička osoba njen jedini osnivač 
3.  fizičkoj osobi koja je kao njegov zaposlenik ili suvlasnik obrta obavljala ugovorenu 

djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru zajedno s dosadašnjim zakupnikom 
najmanje pet godina, ako zakupnik umre ili ode u mirovinu, pod uvjetom da nastavi 
obavljati istu ugovorenu djelatnost 

4.  bračnom ili izvanbračnom drugu te djeci, usvojenicima, pastorcima s prebivalištem u 
gradu Osijeku, ako zakupnik garaže umre ili izgubi sposobnost upravljanja motornim 
vozilom. 
Osoba na koju se prenose prava i obveze dosadašnjeg zakupnika dužna je prihvatiti 

povećanje ugovorene zakupnine u skladu s odlukom Gradonačelnika koji će visinu zakupnine 
utvrditi prema tržišnim cijenama postignutim na javnim natječajima za istu vrstu djelatnosti u 
istoj zoni. 

Odnosi prijenosa prava i obveza dosadašnjeg zakupnika uredit će se sklapanjem  
ugovora o prijenosu ugovornih prava i obveza kojim se prenositelj prava i obveza treba 
obvezati na podmirenje svih obveza primatelja u slučaju da ih po dospjeću ne ispuni primatelj. 

Pravo na prijenos prava i obveza u skladu sa točkom 2. ovog članka se može odobriti 
samo jednom tijekom trajanja zakupa, uz uvjet da je zakupnik kao fizička osoba obavljao 
ugovorenu djelatnost najmanje godinu dana  u predmetnom poslovnom prostoru. 

U slučaju da Gradonačelnik odobri prijenos ugovornih prava i obveza iz točke 2. ovog 
članka, dosadašnji zakupnik mora ostati jedini osnivač  i vlasnik pravne osobe na koju su 
prenesena ugovorna prava i obveze za cijelo vrijeme trajanja ugovora o zakupu. 

U slučaju da se u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja ugovora o zakupu utvrdi da  
osoba iz prethodnog stavka nije jedini osnivač pravne osobe odnosno da je prenijela na drugu 
ili druge osobe cijeli ili dio poslovnog udjela u pravnoj osobi koje je bio jedini osnivač u 
trenutku odobravanja prijenosa ugovornih prava i obveza, to je razlog za otkaz ugovora o 
zakupu od strane zakupodavca. 

Zakupnik je dužan zakupodavcu dostaviti izvadak iz registra nadležnog trgovačkog 
suda najmanje jednom godišnje, a uvijek kada to od njega pisanim putem zatraži 
zakupodavac.“ 
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Članak 16. 
 

Članak 43. se mijenja i glasi: 
„Gradonačelnik će dati suglasnost za prijenos prava i obveza dosadašnjeg zakupnika 

samo na vrijeme koje je osnovnim ugovorom o zakupu utvrđeno kao vrijeme trajanja zakupa, 
uz uvjet da su prije potpisa ugovora o prijenosu prava i obveza podmirena sva dugovanja po 
osnovi zakupa predmetnog poslovnog prostora.“ 

 
Članak 17. 

 
U članku 52. stavku 1. iza riječi: „račune“ dodaju se riječi: „ovlaštenih izvođača 

radova“. 
 

Članak 18. 
 

U članku 57., stavku 1., podstavku 5. na kraju teksta dodaju se riječi: „bez pisane 
suglasnosti Gradonačelnika“. 

U podstavku 6. brišu se riječi: „kojim će se ta zakupnina utvrditi“. 
Iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi: 
„- dosadašnji zakupnik za vrijeme trajanja ugovora o zakupu ne ostane jedini osnivač 

odnosno prenese na drugu ili druge osobe cijeli ili dio poslovnog udjela u pravnoj osobi koje 
je bio jedini osnivač u trenutku odobravanja prijenosa ugovornih prava i obveza“. 
 

Članak 19. 
 

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove odluke u kojima nije sklopljen 
ugovor o zakupu, dovršit će se prema odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnih 
prostora kojima gospodari i upravlja Grad Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/11. i 
3/12.) 

 
Članak 20. 

 
 Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi pročišćeni tekst ove 
odluke. 
 

Članak 21. 
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 
Osijeka. 
 
Klasa: 372-03/14-01/194 
Urbroj: 2158/01-01-14-6 
Osijek, 8. svibnja 2014. 
 Predsjednik  
 Gradskoga vijeća 
 Anto Đapić, dipl.iur., v.r. 


