
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
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OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 023-01/21-01/05 
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Jasenice, 30. studenoga 2021. godine 
 
 Na temelju članka 5., i 6. Odluke o davanju na korištenje javne površine ("Glasnik 
Općine Jasenice" broj 3/11), te članka 46. Statuta Općine Jasenice ("Glasnik Općine 
Jasenice" broj 1/18, 8/18, 1/21 i 3/21 – pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine 
Jasenice raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
o zakupu adventskih kućica na javnim površinama 

 
 

1. Predmet javnog natječaja je zakup adventskih kućica  za prodaju pića i hrane te 
drugog prikladnog sadržaja. 

 
1.1. Lokacije i količina adventskih kućica za prodaju pića, hrane te drugog 
prikladnog sadržaja su: 

o na "Pijaci” u naselju Maslenica u Ulici Gojka Šuška 
o 2 prodajna mjesta ( Kućica 1, Kućica 2) 

 
      1.2. Adventske kućice dodjeljuju se na sljedeće vremensko razdoblje: 

o Od 15.12. 2021. godine do 01.01.2022. godine 

 

Početne cijene za navedene adventske kućice su 2.000,00 kuna po prodajnom mjestu  
 

2. Ponuda treba sadržavati: 
o naziv i adresu ponuditelja, broj telefona/mobitela 
o izvod iz sudskog registra za pravne, kopiju obrtnice za fizičke osobe, izvod iz 

registra Udruga, odnosno da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne 
djelatnosti 

o izjavu o prihvaćanju svih uvjeta javnog natječaja (prilog 1. ovog natječaja) 
o broj adventske kućice za koje se ponuda podnosi, namjenu prodajnog mjesta, te 

iznos koji se nudi za prodajno mjesto 
 

3.  Jedan ponuditelj može dostaviti ponudu samo za jednu adventsku kućicu. 
 

4. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje predmetne 
 djelatnosti, dostavom pisane ponude u zatvorenoj omotnici s naznakom „ NE 



OTVARAJ – ZA NATJEČAJ O ZAKUPU ADVENTSKIH KUĆICA“, na adresu:  Općina 
Jasenice, Petra Zoranića 61 – 23243 Jasenice. 

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 06. prosinca 2021. godine neovisno o načinu     
dostave do 12:00 sati. 

 
5. Uvjet za odabir najpovoljnije ponude je: 

o najviša ponuđena cijena za adventsku kućicu koje je predmet natjecanja 
 
6. Ponuditelj s najpovoljnijom ponudom sklopit će se ugovor o zakupu javne 
površine najkasnije do 01. siječnja 2022. godine 
 
7. Najpovoljniji ponuditelji dužni su prije potpisivanja ugovora o zakupu javne 
površine odnosno adventske kućice, uplatiti ukupno ponuđeni iznos za prodajno 
mjesto koja su dobili po ovom natječaju. Ako ponuditelj s najpovoljnijom ponudom ne 
uplati ponuđeni iznos i ne potpiše ugovor u utvrđenom roku za sklapanje ugovora o 
zakupu javne površine, smatrat će se da je odustao od ponude te će se navedena 
adventska kućica ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. 
 
Dodijeljene javne površine ne mogu se prenositi na treće osobe. U slučaju da dva ili 
više ponuditelja za određenu javnu površinu podnesu istu cijenu, povoljnijom 
ponudom smatrat će se ponuda koja je u pisarnicu Općine Jasenice zaprimljena ranije. 
 
8. Otvaranje pristiglih ponuda po ovom natječaju izvršit će se dana 06. prosinca 
2021. godine, u Maloj vijećnici Općine Jasenice, s početkom u 13:00 sati, a 
otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi opunomoćenici. 
 
9. Općina Jasenice će o svom trošku osigurati adventske kućice. 
 
10. Ponude koje ne sadrže isprave navedene u javnom natječaju, ponude koje 
nisu propisno dostavljene i označene, ponude koje nisu u skladu s uvjetima 
natječaja, kao i nepravovremene ponude smatrat će se nepravovaljanima i neće 
se razmatrati. 
 
Napomena: 
Svi ponuditelji i posjetitelji dužni su se pridržavati propisanih epidemioloških 
mjera te Odluke o komunalnom redu („Glasnik Općine Jasenice“ broj 6/19)  
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Stipe Vulić  

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PRILOG 1. 
 
NAZIV PONUDITELJA: _______________________________________________________________  
 
ADRESA: ___________________________________________________________________________  
 
OIB: _____________________________________________________________________________  
 
 
 
 

I Z J A V A 
 
 
Ovime izjavljujem kako prihvaćam sve uvjete iz Javnog natječaja o zakupu adventskih 

kućica na javnim površinama. 
 
 
 
 
 

VLASTORUČNI POTPIS: 
 

 ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


