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U Primorskom Docu, 26. svibnja 2022.   

 

Na temelju članka 50. Statuta Općina Primorski Dolac („Službeni glasnik“,  broj 07/21), Načelnik 

Općine Primorski Dolac u povodu proslave blagdana Sv. Ante –Dana Općine dana 26. svibnja 2022. 

godine raspisuje 

 

NATJEČAJ  

za davanje u zakup javnih površina Općine Primorski Dolac povodom proslave 

 blagdana Sv. Ante- Dana Općine   

1. Općina Primorski Dolac povodom proslave Sv. Ante-Dana Općine Primorskog Doca daje u 

zakup javne površine Općine Primorski Dolac, radi postavljanja prodajnih štandova i zabavnih 

igra za djecu na lokaciji sjevernoistočno od Multifunkcionalne sportske školske dvorane u 

Primorskom Docu.  

2. Javne površine se daju u zakup 10., 11., 12., i 13. lipnja 2022.godine, a pobliže korištenje uredit 

će se ugovorom. 

3. Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe, a fizičke osobe su dužne dostaviti i odobrenje za 

obavljanje ove vrste djelatnosti (preslik obrtnice, rješenje o upisu u obrtni registar i podatke o 

obrtu), a pravne osobe rješenje Trgovačkog suda o upisu u registar Trgovačkog suda. 

4. Natječajnu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu preuzeti u Općini Primorski Dolac. 

5. Rok za dostavu ponude je 10. lipnja 2022.godine u 12,00 sati. Natječaj je objavljen na web 

stranici Općine Primorski Dolac i oglasnoj ploči Općine. 

6. Najkasnije u roku od 2 dana od obavijesti o izboru, odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor 

o međusobnim pravima i obvezama. 

7. Natjecatelji su dužni u ponudi navesti slijedeće: Izjavu o prihvaćanju plana rasporeda štandova i 

zabavnih igara za djecu i ponudu novčanog iznosa. 

8. Zatvorene ponude s naznakom „Natječaj za organizaciju proslave blagdana Sv. Ante- Dana 

Općine“ slati na adresu: Općina Primorski Dolac, Primorski Dolac 2,  

21 227 Primorski Dolac. 

9. Prednost pri odabiru najpovoljnije ponude imati će ponuditelj s najviše ponuđenim iznosom uz 

zadovoljenje svih ostalih traženih uvjeta ovog Natječaja. 

10. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati. 

11. Općina Primorski Dolac, odnosno Načelnik zadržava pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude bez 

obrazloženja i nema nikakvih obveza prema ponuditeljima.  

Sve informacije i obavijesti mogu se dobiti na telefon: 021/899-445 i 021/796-598 

        NAČELNIK OPĆINE 

        Joško Dujmović, ing.građ.    


