
                    
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA PAŠMAN 

Jedinstveni upravni odjel 

KLASA:023-05/18-01/1328 

URBROJ: 2198/17-18-1 

Pašman, 22. studenoga 2018. 

 

Na temelju članka 10. Odluke o zakupu javnih površina (Službeni glasnik Općine Pašman 

4/18), Odluke načelnika, Klasa: 022-05/18-01/299,  Ur.broj: 2198/17-18-3 od 21. studenoga 

2018. godine  i Ugovora o zakupu, Klasa: 022-05/18-01/299,  Ur.broj: 2198/17-18-2 od 20. 

studenoga 2018. godine, 22. studenoga pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Pašman raspisuje 

 

 

Natječaj za davanje u podzakup  površinu k.č. zem. 1196/1 k.o. Neviđane 

 

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup dio k.č.zem. 1169/1 K.O. Neviđane, ( igralište i 

vrt) u vlasništvu Osnovne škole „Vladimir Nazor“ Neviđane prigodom manifestacije „Advent 

na otoku Pašmanu“. 

Predmet natječaja su dvije lokacije u naselju Neviđane određene za obavljanje ugostiteljskih 

djelatnosti kako slijedi: 

Mikrolokacija: 

1. Početna cijena podzakupa je 4.000,00 kuna 

2. površina lokacije – cca 30 m2 

3. namjena lokacije – ugostiteljski objekti 

 

Početna cijena podzakupa je 4.000,00 kuna za jednu mikrolokaciju. 

Općina Pašman osigurava montažne objekte – kućicu te se podzakup odnosi na zauzetu javnu 

površinu za pojedino prodajno mjesto, dok zakupci osiguravaju stolove i stolice kao i svu 

ugostiteljsku opremu koja im je potrebna za pružanje usluga. 

U početnu cijenu zakupnine uključeni su troškovi priključka i utroška električne energije, 

odvoz smeća. 

Mikrolokacije se daju u podzakup na 08.12.2018. do 06.01.2019. godine. 

Površina iz ovog natječaja daju se u podzakup tako da jedan ponuditelj može zakupiti samo 

jedno prodajo mjesto. 

 

Pravo prijave na natječaj: 

 

Pravo prijave na natječaj imaju sve fizičke i pravne osobe koje su registrirane u RH za 

obavljanje ugostiteljskih djelatnosti. 

 

Vrijeme podzakupa: 

 

Ugovor se zaključuje za period od 08. prosinca 2018. do 06. siječnja 2019. godine. 



 

Prijava na natječaj mora sadržavati: 

a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB, adresa ponuditelja, broj 

telefona/mobitela 

b) original ili ovjereni preslik Izvatka iz sudskog registra za pravnu osobu ili original ili 

original  ili ovjereni  preslik Izvatka iz obrtnog registra za fizičku osobu, ili službenog 

registra nadležnog tijela ne stariji od 30 dana 

c) iznos zakupnine koji se nudi 

d) sadržaj i ponudu hrane i piće planirane za dane manifestacije „Advent na otoku 

Pašmanu“. 

 

 

Na natječaj se ne može javiti pravna ili fizička osoba koja po bilo kojem osnovu ima 

dugovanje prema Općini Pašman. 

Prednost stječe ponuditelj s najvišim ponuđenim iznosom cijene  te prema sadržaju i ponudu 

hrane i piće. 

U slučaju da pristignu potpune ponude s ponuđenim istim iznosima zakupnine, prvenstvo će 

imati onaj ponuditelj čiji sadržaj i ponuda hrane i piće budu veći i raznolikiji. 

 

Informacije o lokacijama i uvjetima natječaja natjecatelji mogu dobiti u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Pašman svakog radnog dana od 08:00 do 12:00. 

 

Pisane ponude treba predati najkasnije do 29. studenoga 2018. godine u 12:00 u zatvorenoj 

omotnici na adresu: 

Općina Pašman 

Povjerenstvo za provedbu natječaja sa naznakom „za natječaj“ Advent na otoku 

Pašmanu – ne otvaraj 

Pašman 34,  

23 262 Pašman 

 

Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati. 

Sudionici natječaj bit će obavješteni o rezultatima Natječaja u roku od 15 dana od dana 

donošenja zaključka o izboru. 

Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti na navedenim lokacijama iz ovog 

Natječaja uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima 

Republike Hrvatske koji se odnose na istu, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne 

dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na zakupljenoj 

javnoj površini. 

Načelnik Općine Pašman zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja u cjelini ili 

djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga. 

 

 
 

 
 

 

 

  

Pročelnica 

Jedinstvenog upravnog odjela 

Ana Benić, mag. iur.  


