Osnovna škola Gradina
Trg kralja Zvonimira 9
33 411 Gradina
Na temelju članka 4. i 6. Odluke o uvjetima i načinu korištenja imovine školskih ustanova čiji
je osnivač Virovitičko-podravska županija u poslovne svrhe (Sl. glasnik VPŽ br. 7/10., 2/12. i
7A/12.) Osnovna škola Gradina, Gradina objavljuje
JAVNI NATJEČAJ
za davanje u najam / zakup školske imovine
Predmet natječaja je najam / zakup:
I. Športske dvorane
II. Školskog poljoprivrednog zemljišta
III. Otvorenog prostora za postavljanje kioska
I. Športska dvorana
1. Dvorana se daje u najam za športske aktivnosti i druge programe koji se u njoj mogu
izvoditi;
2. Školska dvorana se iznajmljuje od 02. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. god.
3. Dvorana se daje u najam u sljedećim terminima:
- radnim danom od 17.00 do 22.30 sati
- subotom i nedjeljom od 8.00 do 21.30 sati
Termin je u trajanju od jednog ili jednog i pol sata.
4. Minimalna cijena najma dvorane za jedan sat korištenja iznosi:
- za športske klubove koje financira Općina Gradina 80.00 kuna/sat
- za organiziranu rekreaciju 140.00 kuna/sat.
5. Ponude mogu dostaviti fizičke i pravne osobe.
6. Ponuda mora sadržavati:
- naziv, adresu, ime i prezime te telefonski broj osobe za kontakt
- vrstu aktivnosti koju želi provoditi u unajmljenom prostoru
- željeni termin i trajanje termina
II. Školsko poljoprivredno zemljište
a) Zemljište k.č. br. 607/1, k.o. Bačevac, ukupne površine od 1899 m 2.
Minimalna cijena zakupa 115,00 kn.
b) Zemljište k.č. br. 2178/2, k.o. Rušani, ukupne površine od 3991 m 2.
Minimalna cijena zakupa 237,00 kn.
c) Zemljište k.č. br. 1452, k.o. Rušani, ukupne površine od 5928 m 2.
Minimalna cijena zakupa 500,00 kn.
d) Zemljište k.č. br. 508, k.o. Rušani, ukupne površine od 2217 m2.
Minimalna cijena zakupa 132,00 kn.
e) Zemljište k.č. br. 667/1, k.o. Brezovica, ukupne površine od 2847 m 2.
Minimalna cijena zakupa 150,00 kn.

f) Zemljište k.č. br. 251, k.o. Gačište, ukupne površine od 3430 m 2.
Minimalna cijena zakupa 205,00 kn.
g) Zemljište k.č. br. 1930, k.o. Gradina, ukupne površine 6835 m 2.
Minimalna cijena zakupa 175,00 kn.
1. Školsko poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od 02. siječnja 2015.
do 31. prosinca 2015. god. izričito u poljoprivredne svrhe.
2. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe
3. Ponuda mora sadržavati:
- naziv, adresu, ime i prezime te telefonski broj osobe za kontakt
- podatke o zemljištu za koje se natječe
- iznos ponude
III. Otvoreni prostor za postavljanje kioska
1. Otvoreni prostor za postavljanje kioska nalazi se u Gradini, Trg kralja Zvonimira 9, k.o.
Gradina , k.č. br. 1866/2, ukupne površine 5 m2.
2. Otvoreni prostor za postavljanje kioska iznajmljuje se od 02. siječnja 2015. god. do
31. prosinca 2015. god.
3. Minimalna cijena zakupa je 75,00 kn na mjesec bez uračunatih režijskih troškova.
4. Pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe s priloženom obrtnicom ili
potvrdom o registraciji tvrtke, a koje su platežno sposobne i nisu pod stečajem.
5. Ponuda mora sadržavati:
- naziv, adresu, OIB i telefonski broj ponuditelja, te ime i prezime i
telefonski broj osobe za kontakt
- iznos ponude
- presliku obrtnice ili potvrde o registraciji tvrtke.

Ponude se dostavljaju na adresu škole u roku 8 dana od dana objave natječaja s naznakom
„Natječaj za najam/zakup“.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz javnog
natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine/najamnine.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana izbora.

Gradina, 10. prosinca 2014.

Ravnateljica škole
Ljiljana Bakić, prof., v.r.

