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REZULTATI JAVNOG POZIVA  
ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP NEKRETNINA BROJ: N-73 

 
 
 
Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-73 bio je objavljen 16. srpnja 

2022. godine na internetskoj stranici društva HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb 

(www.hzinfra.hr\nekretnine). Obavijest o raspisivanju javnog poziva bila je objavljena 16. 

srpnja 2022. godine u Jutarnjem listu i Večernjem listu. 

 
Rok za predaju ponuda bio je 01. kolovoza 2022. godine predajom pošiljke u poštanskom 

uredu do 24 sata. 

 
Javno otvaranje ponuda održano je dana 17. kolovoza 2022. godine u prostorijama 

društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb, Sindikalna dvorana, 

ulaz iz Gajeve ulice. 

 
Po provedenom javnom pozivu za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-73, a 

temeljem Zapisnika o provedenom postupku javnog poziva Stalnog povjerenstva br. 

1725/22 od 19. kolovoza 2022. godine, kao najpovoljniji ponuditelji za zakup nekretnina 

odabire se: 

 
- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED. BR. 2: 

Zagreb, k.č. 6930 k.o. Vrapče (Zagreb stajalište Vrapče)  

poslovni prostor, prizemlje, površine 6,00 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 244,26 kn 

djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima 

 

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

Mary,s Sweets d.o.o., Cvjetna 14, Kloštar Ivanić  

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 256,00 kn 
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- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 4: 

Zagreb, Trnjanska cesta 5/5 

poslovni prostor, prizemlje, 40,00 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 1.206,40 kn 

djelatnost: ured, skladište 

 

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

Mapis trade d.o.o., II. Radnički put 51, Zagreb  

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 1.465,00 kn 

 

- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 5: 

Zagreb, Trnjanska cesta 9B 

poslovni prostor (u naravi stan), prizemlje,  površine 17,80 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 402,64 kn 

djelatnost: tihe djelatnosti 

 

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

Malenini projekt d.o.o., Ulica M. Krušlina 24, Zaprešić 

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 809,00 kn 

 
- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED. BR. 6: 

Zagreb, Trnjanska cesta 9B 

poslovni prostor (u naravi stan), 1. kat,  površine 18,75 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 424,13 kn 

djelatnost: tihe djelatnosti 

 

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

Malenini projekt d.o.o., Ulica M. Krušlina 24, Zaprešić 

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 675,00 kn 

 

- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 8: 

Kolodvor Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća 4  

poslovni prostor (vestibul), prizemlje, površine 12,00 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 244,32 kn 

djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima 

 

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

Pernica d.o.o., Cepeliš 77a, Cepeliš, Petrinja  

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 251,00 kn 

 

- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 9: 

Kolodvor Slavonski Brod, Trg Hrvatskog proljeća 4  

poslovni prostor, 1. kat, površine 157,00 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 1.478,94 kn 

djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima 
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kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

Boksački klub Radnički, Vinogradska cesta 2E, Slavonski Brod 

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 1.502,00 kn 

 
- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 12: 

Koprivnica, Ulica Ivana Meštrovića 33 (k.č. 1010/7, k.o. Koprivnica) 

poslovni prostor, prizemlje, površine 79,66 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 1.501,59 kn 

djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima 

 

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

NASA KPS2, obrt za poduku, vlasnik Igor Nasipak, I. Vinodolski odvojak 15, 

Koprivnica 

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 1.501,60 kn 

 
-  ZA SKLADIŠNI PROSTOR POD RED.BR. 13: 

Gospić, na dijelu k.č. 5287/1 k.o. Gospić 

skladišni prostor, prizemlje, površine 311,00 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 4.338,45 kn 

djelatnost: skladištenje 

 

kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

Rail&Sea d.o.o., Bani 77, Buzin 

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine: 4.400,00 kn 

 

- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 21: 

Kolodvor Varaždin, Trg kralja Petra Svačića 6 

a) poslovni prostor, prizemlje, površine 35,00 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 461,65 kn 

b) poslovni prostor, prizemlje, površine 20,00 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 339,20 kn 

djelatnost: ured, trgovina, agencija, mjenjačnica i dr. uslužne djelatnosti (osim 

ugostiteljske djelatnosti) 

 

kao najpovoljniji ponuditelj za prostor 21. b) odabire se: 

J&J obrt za uljepšavanje, vl. Kristina Điđara, Zagrebačka 2, Varaždin 

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za 21b): 340,00 kn 

 
- ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 24: 

Pojatno, Matije Gupca 106 G (k.č. 957/1 k.o. Pojatno) 

a) poslovni prostor, prizemlje, površine 117,44 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 2.213,74 kn 

b) zimska terasa, površine 34,30 m2 

početni iznos mjesečne zakupnine: 206,83 kn 

djelatnost: sve djelatnosti dopuštene sukladno propisima 
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kao najpovoljniji ponuditelj odabire se: 

Eden-ugostiteljstvo Kulfa j.d.o.o., Ulica P. Devčića 32, Zaprešić 

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za 24 a) 2.400,00 kn 

ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za 24 b) 250,00 kn 

 

S navedenim ponuditeljima sklopiti će se ugovor o zakupu sukladno uvjetima iz javnog 

poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina br. N-73 objavljenog dana 16.07.2022. 

godine. 

 
Za nekretnine pod ostalim rednim brojevima  nije pristigla niti jedna valjana ponuda. 

 
Prigovor odnosno žalba na odluku o prihvaćanju ponude za zakup izjavljuje se u pisanom 

obliku, isključivo putem elektroničke pošte na E-adresu: nekretnine@hzinfra.hr i to 

najkasnije u roku od 3 (tri) radna dana od dana objave odluke o prihvaćanju ponude 

na internetskoj stranici Društva. 

 

U Zagrebu, 12. rujna 2022. godine 

 

 

 

 

         

 

          

 

         

 

                                   
                                                                                    

    


