REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO- KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINATISNO
Načelnik
Uska ulica 1
22240 TISNO

Tel/faks: 022 429 260

Klasa : 410-01/20-01/10
Urbroj: 2182/05-02/20-01
Tisno, 01.06.2020.godine
Temeljem članka 6. Odluke o dodjeli na korištenje javnih površina ( “Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije “ br.7/98 ), članka 15.Odluke o porezima Općine Tisno(“Službeni
vjesnik Šibensko-kninske županije „ br.03/12 ) Odluke odopuni Odluke o porezima Općine
Tisno („Službeni glasnik Općine Tisno br. 01/16“), Odluke o izmjeni i dopuni odluke o
porezima Općine Tisno („ Službeni glasnik Općine Tisno br.2/18“) Načelnik Općine Tisno
objavljuje
NATJEČAJ
za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javnih površina
zbog postavljanja kioska, štandova i pokretnih naprava na području
Općine Tisno u sezoni 2020. godine

I. Prema rasporedu iz “ Plana rasporeda prodajnih mjesta –štandova na području Općine
Tisno za sezonu 2019.godinu“ Klasa: 363-01/19-1289, Urbroj:2182/ 05-02/19-02
dodjeljuju se slijedeće lokacije :

Red.broj Vrsta prodaje
KIOSK
a)

b)

Kiosk za prodaju voća i
povrća , ugostiteljsku
djelatnost i sl.
Iznajmljivanje motora,
bicikli i sl.

Početna cijena

Broj mjesta

80,00kn/m2(01.05.- 1
30.09)
50,00kn /m2
5000,00 /godišnje
1
do 10m2 za
zauzetost iznad

10m2/ 20kn /m2
dnevno
a)

ŠTANDOVI
Štand za prodaju suvenira
, bižuterije i kožne
galanterije

2
7.500,00kn

Štandovi za prodaju
8.500,00kn
1
tekstila, obuće, keramike
c)
Aparat za kokice
4.500,00kn
1
d)
Štandovi za prodaju
2.000,00kn
1
eteričnih ulja
e)
Štand za prodaju nakita
2.000,00kn
1
f)
Štand za oglašavanje i
2.000,00kn
7
prodaju izleta
g)
Štand za prodaju slika i
2.000,00kn
1
izradu portreta
h)
aparati i naprave za
10.000,00kn
1
zabavu i igre
Prometovanje turističkim 6.000,00kn
2
i)
vlakićem
II . Natjecati se mogu sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju zakonom
propisane uvjete za obavljanje određenih djelatnosti i koje su podmirile sve
obveze prema Općini Tisno
III . Lokacije se daju na korištenje od 25. lipnja 2020.godine
IV. Visina poreza za korištenje javnih površina smatra se početnim porezom.
V. Visina poreza na korištenje javnih površina za područje naselja Dubrava kod Tisna i
Dazlina te za područje ulice Ivinj plaćati će se u iznosu umanjenom za 70 %.
VI. Korisnik je dužan o svom trošku urediti dobivenu lokaciju i postaviti štand. Za
točke a), b),c), d), e),f) g), koriste se štandovi Općine Tisno a za ostale korisnik je sam dužan
nabaviti aparate i naprave.
VII. Lokacije se ne mogu davati u podzakup.
VIII. Pismena ponuda mora sadržavati:
- 1. Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta odnosno sjedišta
obrt/tvrtke
- 2. Oznaku javne površine za koju se natjeće sa opisom i fotografijom robe koju
namjerava prodavati ( potrebno je strogo se držati navedene djelatnosti)
- 3. Dokaz o registraciji djelatnosti ( obrtnica, riješenje o obavljanju djelatnosti, izvod iz
sudskog registra i dr.
- 4. Fotografiju vlastitog štanda, stolića, kioska i sl.koja će se koristiti na javnoj površini
- 5.Podatak o podmirenju svih obveza prema Općini Tisno
- 6. Iznos ponuđenog natječajnog poreza na korištenje javnih površina (najmanje u visini
početnog natječajnog poreza ).
IX Rok za dostavu prijava je 15 dana od dana objave . Prijave se dostavljaju
Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom JAVNE POVRŠINE
“ ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ”
na adresu OPĆINA TISNO , Uska ulica 1 , 22240 TISNO .
b)

Sudionici natječaja biti će pismeno obavješteni o rezulatatima natječaja u roku od
najkasnije od 8 dana po zaključenju natječaja .

NAČELNIK
Ivan Klarin v.r

