
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA JASENICE 
OPĆINSKI NAČELNIK 
KLASA: 363-05/22-04/01 
URBROJ: 2198-21-02/1-22-1                                                                                                                  
Jasenice, 27. svibnja 2022. godine 
 

Na temelju članka 5., 6. 7. i 8. 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 
za davanje u zakup javnih površina  

 
 

I. 
Daju se u zakup lokacije za postavljanje pokretnih štandova ili kioska za lokacije koje 
su navedene u tablici dolje. 
 
Zakupnina koja se utvrdi provedbom natječaja, plaća se unaprijed pri potpisivanju 
ugovora o zakupu. 
 

Redni 
broj 

Naziv lokacije Namjena - 
djelatnost 

Početna cijena  
za cijelo razdoblje 

 
1. 

Maslenica – Ulica Gojka Šuška (Kod 
boćališta)  
- 2 štanda za zakup 
- (u razdoblju od 06. lipnja do 31. 
prosinca 2022.) 

prodaja 
poljoprivrednih 
proizvoda 

 
 

2.500,00 kn 

 
2. 

Maslenica – Ulica Gojka Šuška (Kod 
boćališta)  
– 1 štand (stol) za zakup 
- (u razdoblju od 06. lipnja do 31. 
prosinca 2022.) 

 
prodaja ribe i 
školjaka 1.500,00 kn 

3. Maslenica – Vrulje (kod Trafostanice) 
- 1 štand za zakup 
- (u razdoblju od 06. lipnja do 31. 
prosinca 2022.) 

prodaja 
poljoprivrednih 
proizvoda 

1.000,00 kn 

4. Rovanjska – Ulica Put Rovanjske 
(Kod turističko informativnog centra  
– 1 štand za zakup 
- (u razdoblju od 06. lipnja do 31. 
prosinca 2022.) 

prodaja 
poljoprivrednih 
proizvoda 2.500,00 kn 



5. Rovanjska – Ulica Put Rovanjske 
(Kod turističko informativnog centra 
- 1 štand za zakup 
- (u razdoblju od 06. lipnja do 31. 
listopada 2022.) 

 
prodaja ribe i 
školjaka 3.000,00 kn 

6.  Rovanjska – Ulica Put Rovanjske 
(Kod turističko informativnog centra 
- 1 kiosk za zakup 
- (u razdoblju od 06. lipnja do 31. 
prosinca 2022.) 

 
prodaja pekarskih 
proizvoda 3.000,00 kn 

7. Rovanjska – Obala Ante Mateka  
- 1 škrinja za zakup 
- (u razdoblju od 06. lipnja do 31. 
prosinca 2022.) 

 
prodaja sladoleda 

3.000,00 kn 

  
          

II. 
 

Ponude i prijave na natječaj se primaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave 
ovog natječaja na web stranicama Općine Jasenice. 
 
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 i 

rješenje o upisu OPG-a ili poljoprivredna iskaznica 
- visinu ponuđene cijene   
- točnu naznaku lokacije na koju se ponuda odnosi (ponuda se podnosi za 1 

(jednu) lokaciju) 
- adresu prebivališta odnosno sjedišta ponuditelja 

 
Prijave koje ne navode točnu oznaku lokacije, neće se razmatrati. 
 
Prijave i ponude se dostavljaju na adresu: Općina Jasenice, Ulica Petra Zoranića 61, 
23243 Jasenice, u zatvorenim omotnicama sa naznakom „Ponuda za zakup javne 
površine – ne otvaraj“. 
 
Uvjet za odabir najpovoljnije ponude je: 

• najviša ponuđena cijena za pojedinu lokaciju 
 
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. 
 
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana 
donošenja Odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja.  
 

III. 
Ponude onih ponuditelja koji imaju nepodmirenih obveza prema Općini Jasenice 
neće se razmatrati, kao ni ponude sudionika prethodnih natječaja za zakup koji nisu 
u potpunosti ispoštovali svoje ugovorne obveze.  



 
 

IV. 
 

Općina Jasenice zadržava pravo ne sklopiti ugovor ni sa jednim ponuditeljem. 
 
 
Napomena: 
Oni ponuditelji s kojima Općina Jasenice sklopi Ugovor o zakupu moraju postaviti 
objekte blagih boja, nenametljive okolišu te se prema istima dužan postupati pažnjom 
dobrog gospodarstvenika odnosno domaćina,  a sve sukladno odredbama Zakona o 
obveznim odnosima („NN“ 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21), Odluke o 
davanju na korištenje javne površine ("Glasnik Općine Jasenice" broj 3/11) te Odluke 
o komunalnom redu („Glasnik Općine Jasenice“ broj 6/19) 
          

         
OPĆINA JASENICE 

Općinski načelnik 
Stipe Vulić  


