
 

 

              

REPUBLIKA HRVATSKA         

 ZADARSKA ŽUPANIJA     

        OPĆINA SALI                
      Sali II 74/A, 23281 Sali 

tel. 023/377-042, fax. 023/377-560 

    e-mail: opcina@opcina-sali.hr 

  

KLASA: 940-01/20-01/04 

URBROJ: 2198/15-01-20-1 

Sali, 24.02.2020. 

 

Na temelju odredbe članka 22. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu 

Općine Sali od 10.prosinca 2014., KLASA: 940-01/14-01/52, URBROJ: 2198/15-01-14-1 

(„Službeni glasnik Općine Sali“ broj 5/2016), Općinski načelnik Općine Sali raspisuje  

  

N A T J E Č A J 

za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja mobilnog kioska 

I 

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javne površine na području Općine Sali  u svrhu 

postavljanja mobilnog kioska, i to za lokaciju koja je navedena u tabeli: 

Redni 

broj 

Naziv 

lokacije 

Namjena / djelatnost Broj  

lokacija 

Početna cijena  

(kn) za cijelo razdoblje 

1 Brbinj, 

Trajektno 

pristanište 

Površina:15m2 

Prodaja ribe i ribljih 

proizvoda 

1 52.500,00 

 

II 

Daje se u zakup lokacija za postavljanje mobilnog kioska, za obavljanje djelatnosti trgovine 

ribom i ribljih proizvoda te akvakulture, na razdoblje od 5 godina. Mobilni/montažni objekt 

na predmetnoj lokaciji treba izgledom i oblikom poštivati zakonske propise te se uklopiti u 

okoliš mediteranskog/otočnog stila.  

 



III 

Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed po primitku obavijesti o 

najpovoljnijem ponuditelju, u iznosu utvrđenom za tekuću godinu (1 rata). 

IV 

1. Ponuda i prijava na natječaj obvezno moraju sadržavati:   

- preslik osobne iskaznice (za ponuditelja fizičku osobu)  

- preslik rješenja o upisu u sudski registar, odnosno središnji registar obrta (za ponuditelja 

pravnu osobu) 

- visinu ponuđene cijene za cijelo razdoblje 

- adresu prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja  

- nacrt i fotografiju tipskog objekta koji se planira postaviti 

- opis djelatnosti koja će se obavljati s naglaskom na prodaju ribe  

- potvrdu porezne uprave i JUO Općine Sali o nepostojanju duga prema RH i Općini Sali ne 

stariju od 2 mjeseca 

- potvrdu uplate o jamčevini u iznosu od 10% početne cijene na poslovni račun Općine Sali 

- podatak o broju računa za povrat jamčevine ukoliko ponuditelj ne bude odabran kao 

najpovoljniji 

 

2. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude: 

- ponuda koja sadrži najvišu cijenu       

V 

1. O izboru najpovoljnijeg ponuditelja biti će donesena Odluka na temelju koje će se sklopiti 

ugovor o zakupu.  ODMAH PO PRIMITKU ODLUKE O NAJPOVOLJNIJEM 

PONUDITELJU , najkasnije u roku od 8 dana, a prije potpisivanja ugovora ponuditelj je 

dužan na poslovni račun Općine Sali uplatiti iznos 1. rate  zakupnine koja će se utvrditi 

odlukom (ukupni iznos podijeljen na 5 jednakih rata, za svaku poslovnu godinu po 1 rata)  

 

Podaci za uplatu: 

IBAN: HR1424020061837900001 otvoren u PBZ d.d., 

s pozivom na broj odobrenja: model HR68 poziv na broj 5738- OIB uplatitelja 

 

2.  Budući korisnik javne površine obvezan je tvrtki Mulić d.o.o. plaćati usluge odvoza otpada  

sukladno Odluci o cijeni odvoza smeća za pravne osobe. 

3. Općina Sali zadržava pravo  da ne izabere niti jednu ponudu bez obrazloženja i bez        

odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.   

4. Ponude se mogu podnositi do 9. ožujka 2020. godine   

5. Otvaranje ponuda izvršiti će ovlašteno Povjerenstvo.   



6. Ponude se podnose u pisanom obliku – zatvorenoj omotnici, neposredno u prijamnoj 

pisarnici Općine Sali ili poštom preporučeno, na slijedeću adresu:   

OPĆINA SALI 

„Ponuda za zakup javne površine - NE OTVARAJ ” 

Sali II 74A, 23281 SALI 

 

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja 

Odluke o izboru najboljeg ponuditelja.   

 

 

Općinski načelnik 

   Zoran Morović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


