
    R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
             ZADARSKA ŽUPANIJA 
                    OPĆINA KALI 
                    N A Č E L N I K 
 
KLASA: 363-01/17-03/01 
URBROJ: 2198/14-02-17-01 
Kali , dana  25. 04. 2017.godine  
 
Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Općine Kali“ broj 
4/14), Općinski načelnik Općine Kali objavljuje sljedeći 
 

JAVNI NATJEČAJ  
ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNIH POVRŠINA  

PRILIKOM ODRŽAVANJA RIBARSKE NOĆI-TUNARE  
     U 2017. GODINI 

1. Predmet natječaja je davanje u zakup   javnih površina na području Općine Kali, za postavu  
štandova, objekata i naprava prilikom održavanja  Ribarske noći – Tunare 2017, koja se 
organizira za dane 03.08. i 04.08. 2017. godine i to kako slijedi: 

R. 
br. 

Lokacija OZNAKA 
NJESTA NA 

GRAFICI 

Dužni   
m' 

Djelatnost (namjena) Početni 
iznos 

zakupnine 

Trajanje 
zakupa 

Iznos 
jamčevi

ne 
1. MUL    UG-1,2  

 20m 
Pružanje  jela i 
pića(ugostiteljska 
djelatnost) 

600,00 kn  
po m 
dužnom 
šanka 
dnevno 

 
 03. 08  i 
04.08.2017 

3.000,00 
kn 

2.  MUL  UG-3  16 m Pružanje  jela i 
pića(ugostiteljska 
djelatnost) 

600,00 kn  
po m 
dužnom 
šanka 
dnevno 

03. 08  i 
04.08.2017 

3.000,00 
kn 

 
 
2. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju  pravne i fizičke osobe. 
 
3. Za sudjelovanje na javnom natječaju, natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro-račun 
Proračun Općine Kali IBAN HR 9024020061817300004, sa svrhom uplate „jamčevina“ poziv 
na br. 68-5738-OIB. 
Uplata jamčevine vrijedi  za  sva tri  prodajna mjesta na utvrđenoj  lokaciji . 
 
4. Detaljne obavijesti o navedenim lokacijama za postavu postavu štandova, objekata i 
naprava kao i oznaku na grafičkom prikazu zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom 
upravnom odjelu,  Trg Marnjive 23,23272 Kali ili na službenoj web stranici Općine Kali : 
opcina-kali.hr 
 
5. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati: 



a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB i točnu adresu ponuditelja, te broj žiro 
računa za povrat jamčevine, 
b) oznaka događaja (ribarska noć- Tunuara 2017. god) 
c) oznaku lokacije i broj prodajnog mjesta za koju se daje ponuda u natječaju, 
d) ponuđeni iznos zakupnine izražen u apsolutnom iznosu u kunama, 
e) dokaz o uplaćenoj jamčevini  
     Ukoliko Ponuditelj dostavi ponudu za sva tri prodajna mjesta ,svaka ponuda za pojedinu 
lokaciju  se dostavlja u zasebnoj zatvorenoj omotnici.  
 
6. Ponude se mogu povući najkasnije do trenutka otvaranja ponuda. Ponuditelji koji povuku 
ponudu do trenutka javnog otvaranja ponuda imaju pravo na povrat jamčevine. Ako nakon 
donesene odluke o dodjeli javne površine za postavu  štandova i javne površine najpovoljniji 
ponuditelj odustane od dobivene javne površine ili štanda i sklapanja ugovora o zakupu, gubi 
pravo na povrat jamčevine. 
 
7. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: 
OPĆINA KALI, Trg Marnjive 23, 23272 Kali  
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 
s naznakom „za natječaj – davanje u zakup  javnih površina prilikom održavanja Ribarskih 
noći-tunare 2017.“ 
preporučenom pošiljkom ili dostavom na pisarnicu Općine Kali, te bez obzira na način 
dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja 
ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na općinskoj pisarnici do tog trenutka. 
 
8.. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 05.05.2017 godine, (petak) u  14.00 
sati, u Općinskoj vijećnici Općine Kali , Trg Marnjive 23, 23272 Kali  Otvaranju ponuda 
mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici. 
 
9.. Povjerenstvo neće razmatrati nepotpune, nepravovremene i neprecizne pristigle ponude ni 
ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze 
prema Općini Kali. 
 
10. Sudionici natječaja bit će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku 
od 8 (osam) dana nakon otvaranja ponuda. Sudionicima javnog natječaja čije ponude ne budu 
prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja. 
11. Najpovoljniji ponuditelj je  je ponuditelj koji ispunjava sve uvjete iz natječaja te je 
ponudio najviši iznos zakupnine. 
 U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos 
zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici 
Općine Kali. 
12. Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena 
jamčevina uračunat će se u utvrđeni iznos zakupnine. 
 
13. Općinski načelnik Općine Kali zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini 
ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga. 
 
 
          OPĆINSKI NAČELNIK 
 
             DUŠKO VIDOV, dipl. ing. 


	                    N A Č E L N I K 



