
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZADARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA TKON 
Općinski načelnik 
KLASA: 080-01/15-01/17 
URBROJ:2198/32-15-01/2 
Tkon, 03. ožujka 2015. godine 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", 
broj 33/01., 60/01. vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09.), članka 46. Statuta 
Općine Tkon ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 06/13.), članka 5. Odluke o zakupu i 
kupoprodaji poslovnoga prostora ("Službeni glasnik Zadarske županije", broj 21/14), Općinski 
načelnik Općine Tkon donosi sljedeću 

O D L U K U 

o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tkon 

Članak 1. 

Raspisuje se natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Tkon, i to: 

Adresa k.č. Zona 
Djelatnost 
i namjena 

Površina
Mjesečna 
zakupnina

Mjesečna 
zakupnina

Početna 
natječajna 
zakupnina- 
Jamčevina 

Rok 
zakupa

kn/m2 kn Kn godine 
Mulina7, 

23212 
Tkon 

  bankomat 2m2 600,00 1.200,00 3.600,00 5 

Mulina7, 
23212 
Tkon 

  bankomat 2m2 600,00 1.200,00 3.600,00 5 

Na Mulu 
--, 23212 

Tkon 
  bankomat 2m2 600,00 1.200,00 3.600,00 5 

 

Članak 2. 
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju sve osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja je 
predmet natječaja.    

Članak 3. 
Pisana ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:  

a) naziv ponuditelja, sjedište i OIB 

b) oznaku poslovnog prostora za koji se natječe,  

c) kratak opis djelatnosti koju ponuditelj namjerava obavljati u poslovnom prostoru,  

d) ponuđeni mjesečni iznos zakupnine u kunama.  



Članak 4. 

Ponuditelj uz ponudu treba priložiti: 

a) izvadak iz sudskog registra sa upisom djelatnosti i podatak o osobi ovlaštenoj za zastupanje;  

b) izvornik potvrde o nepostojanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava 
Ministarstva financija ne stariju od 30 dana, osim za slučaj da je odobrena odgoda plaćanja navedenih 
obveza, pod uvjetom da se pravna osoba pridržava rokova plaćanja; 

c) dokaz o uplati jamčevine; 

d) dokaz o solventnosti. 

Članak 5. 

Nepravodobne, nepotpune i ponude ponuditelja koji imaju dugovanje prema Općini neće ulaziti u 
razmatranje prilikom izbora najpovoljnije ponude. 

Članak 6. 

Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda je uspio ako na natječaj pristigne samo jedna pravodobna 
i prihvatljiva ponuda.  

Članak 7. 

Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja sadrži i najviši ponuđeni 
mjesečni iznos zakupnine.  

Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a 
ispunjavaju uvjete javnog natječaja, Povjerenstvo će pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata 
ponude novi iznos mjesečne zakupnine, koje ponude će Povjerenstvo, uz prisustvovanje natjecatelja, 
otvoriti i predložiti najpovoljnijeg natjecatelja. 

Članak 8. 

Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju položiti jamčevinu u iznosu od 3.600,00 kuna na 
IBAN broj: HR924020061857500005 s pozivom na broj odobrenja: HR68-7706-OIB. 

Ponuditeljima koji nisu uspjeli u javnom natječaju vraća se jamčevina u roku 30 dana od konačnosti 
odluke o izboru najpovoljnije ponude.  

Natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu. 

Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem natjecatelju ako odustane od ponude, odnosno od 
sklapanja ugovora o zakupu. 

Članak 9. 

Općina Tkon zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude. 

Na Odluku o izboru najpovoljnije ponude sudionici natječaja mogu uložiti prigovor općinskom 
načelniku u roku 8 dana od dana dostave Odluke.  



Odluka općinskog načelnika o prigovoru na Odluku o izboru najpovoljnije ponude je konačna.  

Članak 10. 

Ugovor o zakupu u ime Općine sklapa načelnik u roku od 15 dana od konačnosti Odluke o izboru 
najpovoljnije ponude.  

Članak 11. 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon. 

Na omotnici je ponuditelj obvezan naznačiti svoj naziv i adresu, naziv i adresu Općine Tkon, naznaku 
„natječaj za zakup poslovnog prostora- ne otvarati“. 
Rok za dostavu ponuda: do  19. ožujka  2015. godine u 12:00 sati 
U obzir će se uzimati samo ponude prispjele u Jedinstveni upravni odjel Općine Tkon do 19. ožujka 
2015. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave. 
Ponuda dostavljena nakon isteka roka za dostavu ponuda neotvorena se vraća pošiljatelju, bez odgode. 
 

Članak 12. 
Datum otvaranja ponuda: 19. ožujka 2015. godine u 12:00 sati u prostorijama Općine Tkon-javno 
otvaranje ponuda. 
 

Članak 13. 

Pregled poslovnih prostora koji se daju u zakup može se obaviti svakim radnim danom od 08:00h do 
15:00 h. 

 

Općinski načelnik: 

Goran Mušćet 

 

 

 

 

 

 


