
                   
 
 

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A  
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
          O P Ć I N A   S E L C A  
    OPĆINSKI  NAČELNIK 
Povjerenstvo za dodjelu javnih površina na privremeno korištenje 
        Trg Stjepana Radića 5, 21425 Selca 
 
Klasa: 330-01/14-01/0016 
Urbroj: 2104/07-02-01/14-01 
 Selca, 03. lipnja 2014.godine 
 
Povjerenstvo za dodjelu javnih površina na privremeno korištenje Općine Selca,na  temelju 
članka 11. Odluke o davanju javnih površina na korištenje (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj 
1/11) objavljuje  

N A T J E Č A J 
za dodjelu javnih površina za postavu stola za prodaju voća i povrća 

 
Predmet natječaja su javne površine na području Općine Selca. 
 

MJESTO  SUMARTIN: 
 

A.1. Javne površine –stolovi na tržnici 
 

A. Lokacija: dio čestice .zem. 1640/2 k.o. Sumartin (između poštanskog ureda i Turističkog 
ureda u Sumartinu, a ispred poslovnog prostora gospodina Radovana Puratića) 
Postava :  montažni stol za prodaju voća i povrća  
Djelatnost: trgovačka 
Početni iznos naknade za zakupninu za sezonu : 2.500,00 kuna  
Jamčevina: 500,00 kuna  
 
Posebni uvjeti :  
 - javne površine za navedene namjene dodjeljuju se na korištenje za za 2014. godinu,  
 - pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe, koje su uredno registrirane 
za obavljanje određene djelatnosti, a sjedište imaju na području Republike Hrvatske, uz 
ispunjenje ostalih natječajnih uvjeta,  
 - ako u trenutku podnošenja ponude ponuditelj ima bilo kakvog duga prema  Općini 
Selca, te ukoliko nije poštivao odredbe Odluke o komunalnom redu,  ponuda se neće uzeti u 
razmatranje,  
 - nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan natječajnog roka neće se uzeti u 
razmatranje, odnosno iste će se odbaciti,  
 - sve troškove oko dobave i postavljanja objekta na javnu površinu, priključaka na 
infrastrukturu (struja, voda, odvodnja i drugo), uređenja objekta i njegovog dovođenja u 
funkcionalnu uporabu padaju na teret korisnika javne površine.  
  



Sadržaj ponude :  
 - ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude, s naznakom prebivališta ili sjedišta, 
matični broj, OIB, žiro račun i naziv poslovne banke,  
 - oznaku javne površine (lokacija)  
 - visinu (iznos) ponude (najmanje u visini početnog iznosa naknade),  
 - sadržaj djelatnosti-ponude (taksativno navesti što će se nuditi),  
 - preslika rješenja o registraciji tvrtke , odnosno preslik  izvadka iz obrtnog registra za 
fizičke osobe ili rješenja o upisu u registar udruge, stranke ili druge osobe, 
 - uvjerenje o prebivalištu (za fizičke osobe),  
 - uvjerenje o prebivalištu za odgovornu osobu,  
 - presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe),  
 - potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Selca da nema duga prema Općini Selca, 
ne stariju od 30 dana,  
 - potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave da nema duga po osnovu poreza i doprinosa, 
ne stariju od 30 dana,  
 - dokaz o uplati jamčevine (uplatnica, potvrda i drugo),  

- Iznos jamčevine plaća se u korist Proračuna Općine Selca - na žiro račun Općine  
Selca broj: IBAN:HR7823300031838300007 Splitska banka d.d. Split) poziv na broj: 
HR68 5738-OIB, sa naznakom: "jamčevina za zakupninu za korištenje javne 
površine“. 

Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina će se vratiti (isplatiti) na račun u roku od 10 
dana od dana objave odluke o dodjeli javnih površina na Oglasnoj ploči Općine Selca.  
Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju poštom ili neposredno u Prijemni ured 
(pisarnicu) Općine Selca, uz naznaku : OPĆINA  SELCA , Povjerenstvo za dodjelu javnih 
površina na privremeno korištenje Općine Selca– «Ne otvaraj, ponuda na natječaj – za 
dodjelu javnih površina za postavu kioska i iznajmljivanje sredstava i opreme», zaključno 
do 23.06.2014. u 11,00 sati.  
Povjerenstvo za dodjelu javnih površina na privremeno korištenje Općine Selca, u roku od 8 
(osam) dana, po isteku roka natječaja, između potpunih i pravovremenih ponuda, utvrdit će 
prijedlog izbora (liste) najpovoljnijih ponuditelja, primjenom kriterija iz Odluke o davanju javnih 
površina na korištenje (“Službeni glasnik Općine Selca”, broj 1/11). 
Za korištenje javne površine zakupoprimac je zakupodavcu dužan platiti zakupninu određenu 
ovim natječajem i čl.5.Odluke o najnižim zakupninama za davanje u zakup javnih površina za 
postavljanje kioska i drugih naprava na području Općine Selca  ( “Službeni glasnik Općine 
Selca”, broj 1/2011), u dvije rate: 

- 50%  kod potpisivanja ugovora    
- 50%  do 15. srpnja   2014. g. 

Općina Selca i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o korištenju lokacije najkasnije u roku od 15 
dana od dana donošenja odluke. 
Povjerenstvo može bez posebnog obrazloženja poništiti natječaj u cjelini ili pojedinu javnu 
površinu, ako ocijeni da je ponuda (prijava) na natječaj nedovoljna ili da sadržaj ponude ne 
zadovoljava traženu kvalitetu.  
Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja – listu, donosi Općinski načelnik, a ista se objavljuje 
na oglasnoj ploči Općine Selca. Odluka Općinskog načelnika je konačna.  
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