
 Na temelju članka 2. Odluke o kriterijima davanja na korištenje poslovnih prostora u  

vlasništvu Općine Velika bez naknade (Službeno glasilo Općine Velika br. 7/17.), 

Povjerenstvo za davanje na korištenje poslovnog prostora bez naknade Općine Velika, 

objavljuje  

 

J A V N I    P O Z I V 

za davanje na korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Općine Velika 

bez naknade na određeno vrijeme 

  

 

 I. Općina Velika  daje na korištenje poslovne prostore bez naknade na određeno vrijeme do 

pet (5) godina, kako slijedi:  

 

1. Adresa: SRC Velika, Zvonimirova 1A, Velika 

Namjena: aktivnosti od interesa za opće dobro u području kulture 

Lokacija: Biškupci 32 (k.č.br. 

Površina: 2535 m2 (javna-društvena zgrada, nadstrešnica i dvorište) 

Stanje prostora: uređen, bez opreme, u posjedu zakupodavca 

 

 

Navedeni poslovni prostori daju se na korištenje na određeno vrijeme do pet (5) godina, 

udrugama čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od interesa Općine Velika na području 

odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, turizma te ekologije, zdravstva i 

socijalne skrbi, civilnog društva i manjinskih prava, a koje se u cijelosti ili većem dijelu 

financiraju iz proračuna Općine Velika.  

 

 

II. PODNOSITELJ PRIJAVE na javni poziv za davanje na korištenje poslovnih prostora, bez  

naknade, u obvezi je predati prijedlog programa koji se namjerava provoditi u predmetnom 

poslovnom prostoru i popunjeni obrazac prijave. 

  

 

III. PRIJAVE NA JAVNI POZIV upućuju se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Velika, 

s naznakom: - OPĆINA VELIKA – JAVNI POZIV ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE 

POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE VELIKA BEZ NAKNADE NA 

ODREĐENO VRIJEME – NE OTVARATI.  

 

 Pismena ponuda mora sadržavati:  

 

1. naziv, adresu natjecatelja i OIB,  

2. izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice)  

3. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a)  

4. redni broj poslovnog prostora za koji se natječe,  

5. prijedlog programa koji se namjerava provoditi u predmetnom poslovnom prostoru.  

 

IV. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA je petnaest (15) dana od dana objave javnog poziva  

na web stranici Općine Velika, te na oglasnoj ploči Općine Velika.  

 

V. Općinski načelnik Općine Velika će na prijedlog Povjerenstva donijeti odluku o dodjeli 

predmetnih poslovnih prostora na korištenje.  



 

 

 VI. PODATKE O POSLOVNIM PROSTORIMA koji su predmet ovog javnog poziva 

zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika, soba broj: 2 ili na  

telefon broj: 233-033.  

 

 

KLASA: 372-03/21-01/7 

URBROJ: 2177/08-04-21-2 

Velika, 2. rujna 2021. godine 

 

  

 POVJERENSTVO ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE  

 

 POSLOVNOG PROSTORA BEZ NAKNADE  

 

  

 


