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Tuhelj, 13.12.2021. 

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu 

Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 10/17, 15/18 i 50/18), na 

temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 

12/18, 3/20 i 18/21) te na temelju zamolbe Hrvatskog crvenog križa – Gradskog društva 

Crvenog križa Klanjec, Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. 

prosinca 2021. godine donijelo je  

 

SUGLASNOST  

NA DAVANJE POSLOVNOG PROSTORA STARE ŠKOLE U TUHLJU U ZAKUP 

 

Članak 1.  

Daje se suglasnost na pokretanje postupka zasnivanja zakupa s Hrvatskim Crvenim 

križom – Gradskim društvom Crvenog križa Klanjec, OIB: 86348202068, Lijepe naše 22, 

Klanjec kao zakupnikom za zakup prostorija od 35,78 m² s pravom korištenja ulaza sa 

županijske ceste 2248, predprostora te sanitarnog čvora u prizemlju stare zgrade OŠ Lijepa naša 

Tuhelj, izgrađene na k.č.br. 2272/2, k.o. Tuhelj, upisane u zk. uložak br. 1764, ukupne površine 

80,78 m² na razdoblje od 5 (pet) godina.  

 

Članak 2. 

Prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup za rad neprofitne organizacije iz članka 1. ove 

Odluke i u namjenu skladištenja robe te se u druge svrhe ne smije koristiti.  

 

Članak 2. 

Cijena zakupa uređuje se prema propisanoj cijeni zakupa za prostore za neprofitne djelatnosti 

(udruge) te iznosi 0,01 kn/m² mjesečno. 

 

Članak 3. 

Pravo zakupa ima se zasnovati bez provođenja javnog natječaja, a u interesu i cilju općega, 

gospodarskog i socijalnog napretka građana Općine. 

 

Članak 4. 

Ovlašćuje se općinski načelnik za potpisivanje ugovora o zakupu te provođenje svih potrebnih 

radnji za zasnivanje zakupa propisanih Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u 

vlasništvu Općine Tuhelj.  
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Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Općine Tuhelj.  

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Robert Romić 


