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Na temelju članka 6. stavka 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora       

(„Narodne novine“ br. 125/11) te članka 5. i članka 39. Statuta Kazališta lutaka Zadar, 

Kazališno vijeće Kazališta lutaka Zadar na 24. sjednici održanoj dana 10. travnja  2015. 

godine,    d o n o s i  

O D L U K U  
o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup površine u dvorištu Kazališta lutaka Zadar 

za pružanje ugostiteljskih usluga 

 

I – OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Ovom odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak natječaja za davanje u zakup površine u 

dvorištu Kazališta lutaka Zadar, prava i obveze ugovornih strana, uvjeti prestanka i otkaza 

ugovora, održavanje površine, visina zakupnine. 

 

Članak 2. 

 

Površina koja se daje u zakup na katastarskim česticama: 10566/1, 10567, 10568 je 

zaštićeni spomenik kulture i ukupno iznosi 208 m
2
, odnosno: 

- lokacija br.1. po 74 m
2
,  

- lokacija br.2 po 20 m
2
,  

- lokacija br. 3. po 20 m
2
,  

- lokacija br. 4. po 48 m
2
, 

- lokacija br. 5. po 46  m
2 

, označene skicom koja čini sastavni dio ove Odluke. 

Površine iz stavka 1. ovog članka daju se u zakup na određeno vrijeme za vrijeme 

trajanja turističke sezone u periodu od 1. svibnja do 30. rujna tekuće godine. 

II – UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA POVRŠINE 

 

Članak 3. 

Površine iz članka 2. ove Odluke  se mogu koristiti isključivo za postavljanje lako 

prenosivih objekta (stolovi, stolice, suncobrani i dr.) za pružanje ugostiteljskih usluga. 

Lako prenosivi objekti iz stavka 1. ovog članka trebaju biti izrađeni i postavljeni 

sukladno odobrenju Uprave za zaštitu kulturne baštine – Konzervatorskog odjela u Zadru. 

Lako prenosivi objekti iz stavka 1. ovog članka, ne smiju se postavljati: 

-     van gabarita predviđenog za korištenje površine, 

- na ulaz u objekt u (3-5 metara za ulaz vozila, teretnih vozila, vatrogasnog i drugih 

službenih vozila, 

- uz aktivna pročelja prizemlja građevine na udaljenosti manjoj od 1 metra od 

pročelja, 

- na površini koje su u funkciji prometa ili parkiranje vozila, 

- u parkovima i na ostalim uređenim zelenim površinama osim u slučaju kada je to 

predviđeno projektom uređenja navedene površine, 

- na mjestima gdje bi postavljanje objekata ugrožavalo održavanje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture. 
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Članak 4. 

Ravnatelj Kazališta lutaka Zadar prije sklapanja ugovora sa odabranim zakupoprimcem dužan 

je zatražiti: 

-   skicu terase u prostoru izrađenu u mjerilu ili kotiranu u odnosu na prometnicu i 

objekt; 

-   fotografiju opreme terase (stol, stolac, suncobran, montažno-

demontažna nadstrešnica na dvama nosačima, zaštitna ograda, podest i slično). 

 

Odlukom ravnatelja Kazališta lutaka Zadar može se naložiti privremeno uklanjanje lako 

prenosivog objekta za potrebe održavanja kulturnih programa i manifestacija. 

 

Ravnatelj je dužan Odluku iz stavka 2. ovoga članka dostaviti zakupoprimcu najkasnije 3 

dana prije početka programa.   

  

 

III – POSTUPAK NATJEČAJA 

 

Članak 5. 

Pravo nadmetanja za zakup površine ima svaka pravna i fizička osoba koja je 

registrirana za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke. 

 

 

 Natječaj za davanje u zakup površine raspisuje ravnatelj Kazališta lutaka Zadar. 

 Natječaj se može provesti na 2 načina: 

a) sustavom zatvorenih ponuda, 

b) javnim nadmetanjem. 

Sustav zatvorenih ponuda je postupak u kojem kandidati svoje ponude dostavljaju u 

zatvorenim kuvertama, a temeljem pisanog natječaja objavljenog u dnevnom tisku. 

Javno nadmetanje je postupak u kojem se kandidati usmeno nadmeću o visini zakupa, 

a temeljem oglasa objavljenog u dnevnom tisku. 

 

Članak 6. 

Natječaj sadrži: 

a) oznaka/redni broj površine 

b) početnu cijenu zakupa 

c) odredbu da ponuda za zakup površine mora biti izražena u apsolutnom 

iznosu u kunama 

d) vrijeme na koje se površina daje u zakup  

e) rok za podnošenje pismenih ponuda i način predavanja ponuda 

f) iznos jamčevine 

g) način provedbe 

Članak 7. 

Prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja, ravnatelj Kazališta lutaka Zadar 

imenuje povjerenstvo za provedbu natječaja ( u daljnjem tekstu: povjerenstvo). 

Povjerenstvo je sastavljeno od 3 člana. 
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Povjerenstvo obrađuje sve u roku prispjele ponude i priprema ih Ravnatelju Kazališta 

lutaka Zadar za odlučivanje. 

O radu povjerenstva vodi se zapisnik. 

 

 

Članak 8. 

Ponude za natječaj upućuju se povjerenstvu u zatvorenoj omotnici, s naznakom „za 

natječaj za zakup površine, broj....“ – NE OTVARATI. 

Ponude se upućuju preporučenom pošiljkom ili osobnom predajom u sjedište 

Kazališta lutaka Zadar, Sokolska 1, Zadar. 

Ponuda mora sadržavati sve tražene podatke. 

 Rok za davanje ponuda ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja. 

 

 

 

Članak 9. 

Odluku o davanju u zakup površina donosi ravnatelj Kazališta lutaka Zadar na temelju 

najviše ponuđene cijene zakupa. 

O rezultatima natječaja pismeno se obavještavaju svi sudionici natječaja, najkasnije u 

roku od 10 dana od dana otvaranja natječaja. 

Kazalište lutaka Zadar ima pravo poništiti natječaj bez obrazloženja. 

 

Članak 10.  

Sudionik javnog natječaja koji povuče ponudu nakon što se pristupi postupku 

otvaranja ponuda, odnosno odustane od dobivene površine, gubi pravo na povrat jamčevine, a 

natječaj za tu površinu će se ponoviti. 

 

 

IV – VISINA ZAKUPA 

 

Članak 11. 

Početnu cijenu zakupa površine i način plaćanja utvrđuje ravnatelj Kazališta lutaka 

Zadar. 

 

 

V – ODLUKA O DODJELI ZAKUPA 

 

Članak 12. 

Odluka kojom se dodjeljuje površina u zakup, sadrži; 

a) podatke o zakupoprimcu (pravna ili fizička osoba) 

b) oznaka/redni broj površine koja se daje u zakup 

c) vrijeme na koje se sklapa ugovor o zakupu 

d) iznos zakupa, način i osiguranje plaćanja 

e) zabranu davanja zakupa u podzakup 

 

VI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 13. 
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Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o uvjetima 

i postupku natječaja za davanje u zakup površine u dvorištu Kazališta lutaka Zadar za 

pružanje ugostiteljskih usluga, Klasa: 612/01-01/01 Ur.broj: 2198-64-14-104 od 21. 

svibnja 2014. godine. 

 

 

 

Članak 14. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Klasa: 612-01/01-01/01    Kazališno vijeće Kazališta lutaka Zadar 

Ur.broj: 2198-64-15- 

Zadar, 10. travnja 2015. godine   Tomislav Marijan Bilosnić, predsjednik 

 

 


