
REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELA LUKA 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: __________________ 

URBROJ: 2138/05-02-20-____ 

U Veloj Luci, ____________ g. 

 

Na temelju članka 30. Statuta  Općine Vela Luka („Službeni glasnik Općine Vela Luka“, broj 

4/18) Općinsko vijeće Općine Vela Luka, polazeći od namjere Općine Vela Luka da 

poduzetništvo na svojem području unaprjeđuje, potiče i planira na način da poduzetnicima 

osigura mogućnost zakupa infrastrukturno opremljenog zemljišta za obavljanje gospodarske 

djelatnosti,  na _________ sjednici održanoj dana _____________ 2020. godine donosi  
 

    

ODLUKU 

o uvjetima zakupa zemljišta u Poduzetničkoj zoni Vela Luka 

 

 

Uvodni dio 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena i postupak zakupa zemljišta i objekata te osnivanje 

prava građenja na zemljištu u Poduzetničkoj zoni Vela Luka (dalje u tekstu: Poduzetnička 

zona) u vlasništvu Općine Vela Luka (dalje u tekstu: općinsko zemljište). Organizacija, 

korištenje i namjena prostora te ostali urbanistički uvjeti na području Poduzetničke zone Vela 

Luka određeni su Urbanističkim planom uređenja Poduzetničke zone Vela Luka, odnosno 

Prostornim planom uređenja Općine Vela Luka. 

 

Značenje pojma „objekt“ koji se koristi u ovoj Odluci, podrazumijeva objekt koji je izgrađen 

temeljem akta kojim se dozvoljava građenje.  
 

Namjena i uvjeti zakupa zemljišta 

 

Članak 2. 

Općinsko zemljište će se davati u zakup putem javnog natječaja uz uvjete i upute određene 

ovom Odlukom.    

 

Na svojim službenim internetskim stranicama (http://www.velaluka.hr), u rubrici „Za 

investitore“  Općina Vela Luka je postavila poziv  zainteresiranim gospodarskim subjektima 

da se obrate Općini za informacije o mogućnostima zakupa predmetnog općinskog zemljišta. 

 

Javni natječaj će provoditi Općina Vela Luka, nakon što se istoj obrati barem jedan 

zainteresirani gospodarski subjekt za zakup općinskog zemljišta.  Početna cijena za zakup 

općinskog zemljišta je 1,00 kn/m2/mjesec.  

 

http://www.velaluka.hr/


Raspisivanje i provedba natječaja 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Načelnica da raspiše javni natječaj za zakup općinskog zemljišta, uz uvjete i 

kriterije određene ovom Odlukom.   

 

Javni natječaj se objavljuje na oglasnim pločama u Veloj Luci i na službenim internetskim 

stranicama Općine Vela Luka. Isto se, po potrebi, može objaviti i u drugim medijima. 

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od objave javnog natječaja na službenim 

internetskim stranicama Općine Vela Luka. 

 

Tekst javnog natječaja naročito sadrži: 

- predmet raspolaganja sa zemljišno knjižnim podacima, 

- početnu cijenu, 

- namjenu zemljišta sukladno prostorno planskoj dokumentaciji, 

- tko ima pravo sudjelovati u javnom natječaju, 

- rok za podnošenje ponuda, 

- odredbu o vremenu i mjestu otvaranja pristiglih ponuda, 

- odredbu da se pisane ponude predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom «ponuda za 

natječaj - PODUZETNIČKA ZONA – ne otvaraj», 

- odredbu da se nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće 

razmatrati, 

- odredbu kome i na koju adresu se šalju ponude, 

- iznos jamčevine i oznaku računa na koji se uplaćuje, 

- odredbu da se uplaćena jamčevina uračunava u ukupan iznos cijene, 

- odredbe o raskidu ugovora o zakupu,  

- odredbu o olakšicama vezanim za komunalni doprinos i komunalnu naknadu u visini i 

uvjetima propisanim posebnim odlukama Općinskog vijeća. 

- odredbu da se ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina 

vraća u roku 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu,  

- odredbu tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem, odnosno kriterij za odabir ponude 

- odredbu da prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustaje od ponude ili ne zaključi ugovor 

u propisanom roku, gubi pravo na povrat jamčevine, 

- odredbu da će se u slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, ili ako ne 

zaključi ugovor u propisanom roku, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati sljedeći 

ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu 

prvog ponuditelja, 

- rok i način plaćanja zakupa za zemljište 

- odredbu o upisu prava vlasništva, prava građenja, ili zabrane raspolaganja u zemljišne 

knjige, 

- način i vrijeme stjecanja posjeda, 

- odredbu da se zemljištem raspolaže u stanju viđeno-kupljeno, 

- obvezu ponuditelja da ukoliko zakasni s plaćanjem zakupnine plaća zakonske zatezne 

kamate od dana dospijeća do dana plaćanja,  

- obavijest da je javni natječaj objavljen na službenoj web stranici Općine Vela Luka 

- odredbu da se s ponuditeljem neće sklopiti ugovor ako na dan zaključenja istoga ima 

nepodmireni dug prema Općini Vela Luka i trgovačkim društvima u 100%-tnom 

vlasništvu Općine Vela Luka, 

- odredbu o pravu Općine Vela Luka da poništi javni natječaj u svako doba prije 

donošenja odluke o zakupu, a da pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema 

natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja na natječaju, 

- popis dokumentacije koja se mora priložiti uz ponudu. 



 

Natječaj se provodi javnim prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.  

 

Ponuda mora sadržavati  sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici: 

- oznaku nekretnine za koje se podnosi pisana ponuda i ponuđeni iznos  

- pismo namjere, u kojem će ponuditelj opisati za koju svrhu traži zakup općinskog 

zemljišta, te napisati opće tehničke podatke o objektu kojeg eventualno namjerava 

izgraditi na općinskom zemljištu. 

- izvod iz sudskog registra ili iz drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 6 (šest) 

mjeseci od dana oglašavanja poziva za javno nadmetanje, 

- dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

- dokaz o nepostojanju duga ponuditelja prema Općini Vela Luka i trgovačkim 

društvima u 100%-tnom vlasništvu Općine Vela Luka, 

- broj IBAN-a radi eventualnog povratka jamčevine, 

- izjavu ponuditelja da su mu poznate odredbe ove Odluke. 

 

Tekst javnog natječaja može sadržavati i druge odredbe kao i posebne uvjete te podatke u vezi 

sa zemljištem koje je predmet javnog natječaja, ali koje ne mogu umanjiti namjeru bilo koje 

od odredbi ove Odluke.  

 

 

Članak 4. 

Provedbu javnog natječaja, te postupak otvaranja i pregleda ponuda provodi Povjerenstvo za 

provedbu tog natječaja, koje će Odlukom imenovati Načelnica za svaki pojedini natječaj. 

Povjerenstvo mora  imati  predsjednika i dva člana. 

 

Povjerenstvo otvara i pregledava pristigle ponude i o tome sastavlja zapisnik o radu. 

Ponuditelji imaju pravo prisustvovati otvaranju ponuda osobno ili putem opunomoćenika koji 

su dužni predati Povjerenstvu valjanu punomoć. 

 

Povjerenstvo otvara ponude prema redoslijedu zaprimanja. Zapisnik o otvaranju i pregledu 

ponuda potpisuju članovi Povjerenstva. Ukoliko netko od njih odbije potpisati zapisnik, o 

istom će se u zapisniku sastaviti bilješka.  

 

Postupak javnog natječaja smatrat će se pravilno proveden ako u njegovom provođenju 

sudjeluje najmanje dvoje članova Povjerenstva koji su potpisali zapisnik. 

 

Javni natječaj smatra se valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja 

ispunjava sve uvjete javnog natječaja. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji 

ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete 

javnog natječaja. 

 

Članak 5. 

Na prijedlog povjerenstva Načelnica donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili 

poništenju javnog natječaja. 

 

 



Odredbe o ugovoru za zakup 

Članak 6. 

Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je u roku od 30 dana od dana primitka odluke  o 

odabiru sklopiti ugovor za zakup općinskog zemljišta.  

 

Članak 7. 

Ugovor za zakup općinskog zemljišta mora biti u skladu sa kriterijima, uvjetima i rokovima iz 

ove Odluke kao i iz javnog natječaja. Ako zakupac općinskog zemljišta ne ispuni zadane 

kriterije, uvjete i rokove, Općina Vela Luka ima pravo na jednostrani raskid ugovora o zakupu 

bez odgovornosti za eventualnu štetu nastalu zakupcu. 

 

 

Odredbe o ugovoru za osnivanje prava građenja 

 

Članak 8. 

Natjecatelj čija je ponuda na natječaju prihvaćena ili zakupnik općinskog zemljišta mogu sa 

Općinom Vela Luka, kao vlasnikom zemljišta, sklopiti ugovor o osnivanju prava građenja, u 

svrhu gradnje objekata. Pravo građenja se ne naplaćuje.  

 

Pravo građenja osniva se na vrijeme do 20 godina, s mogućnošću produljenja roka.  

 

Nositelj prava građenja može pravo građenja, za vrijeme njegova trajanja prenositi na treće 

osobe samo uz izričitu pisanu suglasnost Općine Vela Luka. U slučaju prijenosa prava 

građenja na treće osobe prenose se sva prava i obveze iz ugovora o osnivanju prava građenja. 

 

Nije dozvoljeno opteretiti hipotekom (ili drugim založnim pravom) objekt izgrađen na 

općinskom zemljištu temeljem ugovora o osnivanju prava građenja.  

 

Ukoliko niti Općina Vela Luka (odnosno vlasnik zemljišta), a niti nositelj prava građenja u to 

vrijeme, najmanje godinu dana prije isteka roka od 20 godina ne obavijesti drugu ugovornu 

stranu iz ugovora o osnivanju prava građenja, da potvrđuje prestanak prava građenja istekom 

roka, pravo građenja će se prešutno produljiti za dodatnih 5 godina. Po isteku ovog 

produženog roka od 5 godina, pravo građenja će se automatski produžavati iz godine u 

godinu, sve dok Općina Vela Luka (kao vlasnik zemljišta) ili tadašnji upisani nositelj prava 

građenja izjavi (najkasnije jednu godinu prije sljedećeg isteka roka) da ne žele više 

produživati ovaj rok.  
 

Rok od godine dana iz prethodnog stavka može biti kraći ako se Općina Vela Luka i nositelj 

prava građenja o tome sporazume. 

 

Članak 9. 

Osnovano pravo građenja iz članka 10. prestaje: 

- protekom roka iz članka 10. stavka 2., odnosno produženog roka sukladno članku 10. 

stavku 5. i 6. ove Odluke, 

- danom prestanka važenja ugovora o zakupu iz članka 8. ove Odluke, 

- odreknućem nositelja prava građenja, 

- ako se objekt radi čije izgradnje je osnovano pravo građenja ne koristi sukladno svojoj 

osnovnoj namjeni neprekidno dulje od godine dana, 

- ako u roku od 3 godine od potpisivanja ugovora o osnivanju prava građenja nositelj 

prava građenja potpuno ne izgradi i stavi u funkciju građevinu radi čije izgradnje je 

osnovano pravo građenja. 



- prestankom postojanja nositelja prava građenja bez pravnih slijednika nositelja prava 

građenja. 

 

Ugovor o zakupu ne prestaje samo zato što je prestalo pravo građenja za jednog od više 

objekata  izgrađenih, ili ih se treba izgraditi na općinskom zemljištu koji je predmet zakupa, 

osim ako prestanak prava građenja jednog ili nekih od objekata bitno ne narušava svrhu 

ugovora o zakupu. 

 

Članak 10. 

Nositelj prava građenja je obvezan prilikom potpisa ugovora o osnivanju prava građenja 

dostaviti Općini Vela Luka valjanu tabularnu ispravu za upis prava prvokupa objekta 

izgrađenog na općinskom zemljištu temeljem osnivanja prava građenja. 
 

Ako pravo prvokupa nije iskorišteno, Općina Vela Luka će raspisati natječaj za zakup 

predmetnog općinskog zemljišta u svrhu pronalaska drugog zakupnika, koji će kupiti 

izgrađeni objekt od prethodnog nositelja prava građenja, i to po cijeni koja nije manja od 

ponude koja je bila upućena Općini Vela Luka.  Prethodni nositelj prava građenja mora  

prodati objekt kupcu koji je putem spomenutog natječaja s Općinom Vela Luka sklopio 

ugovor o zakupu općinskog zemljišta na kojemu je predmetni objekt izgrađen. Ukoliko se 

kupoprodaja ne realizira, Općina Vela Luka će ponavljati natječaj dok se ne pronađe kupac, 

odnosno ponavljati će natječaj dok ne istekne rok iz slijedećeg stavka.  
  

Neprodani objekt, odnosno više njih na istom općinskom zemljištu, postaju vlasništvo Općine 

Vela Luka kao vlasnika zemljišta. Smatra se da je Općina postala njihovim vlasnikom 120-ti 

dan od dana prestanka prava građenja. 
 

U slučaju prestanka postojanja nositelja prava građenja, koji nema pravnih slijednika 

nabrojanih u članku 17. ove Odluke, na koje će prenijeti pravo građenja, Općina Vela Luka 

kao vlasnik zemljišta postaje i vlasnik objekata izgrađenih temeljem osnivanja prava građenja 

30-ti dan od dana prestanka prava građenja.  

 

Za potrebe eventualnog upisa vlasništva objekata u zemljišne knjige u slučaju iz prethodna 2  

stavka, nositelj prava građenja obvezan je prilikom potpisa ugovora o osnivanju prava 

građenja, dostaviti Općini Vela Luka odgovarajuću valjanu tabularnu ispravu za upis tog 

prava vlasništva. 

 

Članak 11. 

Nositelj prava građenja može objekt dati u zakup i/ili na druge načine poslovati, odnosno 

koristiti se objektom bez daljnje suglasnosti Općine Vela Luka, ako to nije u nesuglasju s 

odredbama UPU-a Poduzetničke zone, za sve vrijeme trajanja prava građenja. 

 

Članak 12. 

Nositelj prava građenja može sagraditi novi, odnosno nadograditi postojeći objekt,  uz izričitu 

suglasnost Općine Vela Luka, koja se treba složiti s općim tehničkim podacima novog 

objekta, ili nadogradnje (veličina, namjena, broj etaža, itd.). 

 

Nositelj prava građenja može ukloniti objekt radi kojega je osnovano pravo građenja u svako 

doba trajanja prava građenja. 

 

Ako se objekt uklanja uz namjeru raskida ugovora o zakupu općinskog zemljišta, nositelj 

prava građenja je dužan vratiti zemljište u prvobitno stanje. 



 

Općina Vela Luka i nositelj prava građenja se mogu sporazumiti o razlozima zbog kojih se 

zemljište ne treba vratiti u prvobitno stanje.  

 

 

Članak 13.  

Nositelj prava građenja je dužan odnositi se prema  objektu pažnjom dobroga gospodara, a 

Općina Vela Luka zadržava pravo: 

- zahtijevati od nositelja prava građenja pravičnu naknadu za dovođenje zakupljenog 

zemljišta u prvobitno stanje, ako je tu obvezu nositelj prava građenja propustio izvršiti  

- zahtijevati od nositelja prava građenja stvarne troškove tekućeg i investicijskog 

održavanja objekta, ako je nositelj prava građenja i nakon pisanog upozorenja 

propustio obaviti ta održavanja.  

 

 

Odredbe ugovora o davanju objekta u zakup 

 

Članak 14. 

Zakupnik općinskog zemljišta može zatražiti zakup objekta u vlasništvu Općine Vela Luka u  

Poduzetničkoj zoni. U tom slučaju izgrađeni objekt sa pripadajućim zemljištem daje se u 

zakup kao cjelina, a sve prema uvjetima iz Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih 

prostora u vlasništvu Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 5/14, 1/16). 

 

Završne odredbe 

 

Članak 15. 

Pravo građenja i ugovor o zakupu općinskog zemljišta može se prenijeti samo pravnim 

slijednicima: 

 u slučaju prijenosa poslovanja fizičke osobe – obrtnika na novog nositelja istog obrta, 

nasljedstvom, darom ili drugačijim prijenosom poslovanja 

 pravnoj osobi "u stečaju" 

 pravnoj osobi preuzimatelju druge pravne osobe. 

 

Članak 16. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Vela Luka“. 
 
 
 

          Predsjednik Općinskog vijeća 

Zoran Manestar 



 

Obrazloženje 

 

 

Općina Vela Luka je do sada otkupila cca 1 ha zemljišta u istočnom dijelu Poduzetničke zone 

Vela Luka, zbog namjere da poduzetništvo na svojem području unaprjeđuje, potiče i planira 

na način da poduzetnicima osigura mogućnost zakupa infrastrukturno opremljenog zemljišta 

za obavljanje gospodarske djelatnosti.  

 

Predlaže se Općinskom vijeću, da donese ovu Odluku kojom će se omogućiti gospodarskim 

subjektima (posebno početnicima) brže i efikasnije pokretanje gospodarske djelatnosti, na 

način da im Općina daje u zakup zemljište u Poduzetničkoj zoni Vela Luka, koje je spremno  

odmah za investiranje, odnosno za gradnju gospodarskih objekata u skladu sa Urbanističkim 

planom uređenja Poduzetničke zone Vela Luka.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


