
       
REPUBLIKA HRVATSKA        

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA OTOK 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA:610-01/22-01/08 

URBROJ:2181-36-02/1-22-02 

U Otoku, 17. studenoga 2022.g. 

 

Na temelju Odluke o održavanju manifestacije „Advent u Otoku 2022.“, KLASA:610-01/22-

01/08, URBROJ:2181-36-02/1-22-01 od 17. studenoga 2022. godine, Općinski načelnik 

Općine Otok objavljuje 

 

Javni poziv 

za dostavu ponuda za zakup kućica u sklopu manifestacije „Advent u Otoku 2022.“ 

 

1.Predmet javnog poziva je davanje u zakup kućica u sklopu manifestacije „Advent u Otoku 

2022.“  koja će se održavati na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana  u vremenu od 06. prosinca 

2022. godine do 08.siječnja 2023. godine. 

Općina Otok kao organizator  manifestacije „Advent u Otoku“ daje u zakup 2 drvene kućice 

dimenzija 3 x 2,5 m koje su postavljene na lokaciji Trg dr.Franje Tuđmana u Otoku. 

 

2.Početni iznos zakupnine je 2.000,00 kn za jednu kućicu.  

U cijenu zakupa drvene kućice uključen je priključak električne energije.  

Na vanjskim površinama ispred drvene kućice nije dozvoljeno postavljati vlastite uređaje i 

opremu bez odobrenja Općine Otok. 

U razdoblju trajanja zakupa u drvenim kućicama dozvoljeno je pružati prigodne  usluge  

tematski i sadržajno primjerene manifestaciji „Advent u Otoku“. 

 

Ponuditelji  su dužni svoju djelatnost uskladiti sa pozitivnim zakonskim propisima RH te 

poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove 

manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi 

nepravilnosti u poslovanju zakupnika Općina Otok ne snosi nikakvu odgovornost za isto. 

 

Odabrani zakupnici su dužni vratiti drvenu kućicu po završetku manifestacije, a najkasnije do 

10. siječnja 2023. godine osloboditi od osoba i stvari i predati je Općini Otok u stanju u 

kakvom ju je zaprimio. Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na  kućici te na istoj 

ne smije raditi nikakve preinake bez odobrenja Zakupodavca. Zakupnik je dužan 

svakodnevno održavati čistoću  kućice i okolni prostor. 

Nije dozvoljeno davanje kućice u podzakup ili na korištenje trećim osobama. 



3.Pravo podnošenja ponuda imaju domaće fizičke i pravne osobe, državljani Republike 

Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koje imaju podmirene sve obveze 

prema Općini Otok. 

Ponuda se podnosi u pisanom obliku i mora sadržavati: 

-  osnovne podatke o ponuditelju:  

 za fizičke osobe - ime, prezime i adresu prebivališta, državljanstvo, broj telefona, OIB 

i preslika osobne iskaznice,  

 za pravne osobe – naziv i sjedište, OIB, kontakt podatke  i presliku dokumenta o upisu 

u upisnik nadležnog registra), 

- opis usluge koju ponuditelj namjerava pružati u kućici, 

- ponuđeni iznos zakupnine. 

 

Ponuda mora biti potpisana i ovjerena od strane fizičke osobe, odnosno ovlaštene osobe za 

pravne osobe. 

 

4.Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave javnog poziva, odnosno do  

29. studenoga  2022. godine do 12,00 sati.  

Pisane ponude sa svim traženim podacima  potrebno je dostaviti poštom preporučeno ili 

osobno u pisarnicu Općine  na adresi: Općina Otok, Trg dr.F.Tuđmana 8, 21238 Otok, u 

zatvorenoj omotnici sa naznakom " JAVNI POZIV  ZA ZAKUP  DRVENIH KUĆICA - 

ADVENT - NE OTVARATI". 

5.Najpovoljnijom ponudom smatrat će se uredna ponuda koja sadrži  najviši iznos zakupnine. 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi  općinski načelnik. 

Općina Otok će sa odabranim zakupnicima sklopiti Ugovor o zakupu drvene kućice. Odabrani 

zakupnici su dužni ponuđenu zakupninu platiti u roku od 8 dana od dana zaključenja ugovora 

o zakupu. 

 

Dodatne informacije u svezi objavljenog javnog poziva mogu se dobiti u Jedinstvenom 

upravnom odjelu na tel. 021/834-503. 

 

Općinski načelnik: 

Dušan Đula 

 

 

 


