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OPĆINSKO VIJEĆE

PREDMET: Utvrđivanje  namjene  i  početne  visine  zakupnine  poslovnog
prostora  u  prizemlju  zgrade  na  adresi  Lina  Bolmarčića  33  u
Malinskoj (bivša poslovnica Erste banke)  

- obrazloženje, dostavlja se

 Općina Malinska-Dubašnica provela ja  postupak javnog natječaja za
zakup poslovnog prostora u Malinskoj, na adresi Lina Bolmarčića 33, na rok
od 2 godine, za pružanje bankarskih usluga sa početnom cijenom zakupnine
u iznosu od 3.000,00 kn + PDV mjesečno. Obzirom da u ostavljenom roku
nije dostavljena niti jedna ponuda, predlaže se Općinskom vijeću promjena
namjene predmetnog poslovnog prostora. 

Sukladno  iskazanom  interesu  nekoliko  zainteresiranih  stranaka,
predlaže se Općinskom vijeću da se namjena prostora definira kao Uslužna
(tiha)  djelatnost  –  frizerski  salon,  salon za uljepšavanje,  salon za njegu i
održavanje   tijela  i Izložbeno  prodajni  prostor  (galerija)  te  da  se  utvrdi
početna cijena zakupnine u iznosu od 3.000,00 kn + PDV mjesečno. 

Predlaže se namjena poslovnog prostora odnosno utvrđuje se početna
mjesečna cijena zakupnine kako slijedi:

Površina poslovnog
prostora

Namjena

Početni iznos
mjesečne

zakupnine u
kn (bez PDV-

a)

Poslovn
i dio

Sanitarni
dio

UKUPN
O 

ZGRADA LINA BOLMARMAČIĆA 33 (k.č. 69/2 k.o. 
Bogović)

56,15
m2

4,15 m2
60,30

m2

Uslužna (tiha) djelatnost – 
frizerski salon, salon za 
uljepšavanje, salon za 
njegu i održavanje tijela i
Izložbeno prodajni prostor 
(galerija) 

3.000,00 kn

Općinski načelnik:
Robert Anton Kraljić
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Dostaviti:
1. Članovima Općinskog vijeća 
2. Pismohrana

Na temelju odredbi članka 2. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u
vlasništvu Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko – goranske
županije“  broj  41/06,  49/09  i  10/14)  i  članka  24.  Statuta  Općine  Malinska-
Dubašnica  („Službene  novine  Primorsko  –  goranske  županije“  broj  7/21),
Općinsko  vijeće  Općine  Malinska-Dubašnica,  na  sjednici  .  studenoga  2021.
godine, donosi

ODLUKU
O NAMJENI I VISINI ZAKUPNINE POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Određuje  se  namjena  poslovnog  prostora  u  vlasništvu  Općine  Malinska  –
Dubašnica kako slijedi:

Površina poslovnog
prostora

Namjena

Početni iznos
mjesečne

zakupnine u
kn (bez PDV-

a)

Poslovn
i dio

Sanitarni
dio

UKUPN
O 

ZGRADA LINA BOLMARMAČIĆA 33 (k.č. 69/2 k.o. 
Bogović)

56,15
m2

4,15 m2
60,30

m2

Uslužna (tiha) djelatnost – 
frizerski salon, salon za 
uljepšavanje, salon za 
njegu i održavanje tijela i
Izložbeno prodajni prostor 
(galerija)

3.000,00 kn

Članak 2.

Ovlašćuje  se  Općinski  načelnik  za  provedbu  postupka  dodjele  u  zakup
poslovnog prostora iz točke 1. sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora i Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora.

Članak 3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  od  dana  objave  u  "Službenim
novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 
URBROJ:
Malinska, 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivica Perišić , v.r.


