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SPLITSKO - DALMATINSKA  ŽUPANIJA 

OPĆINA BOL 

 

Klasa: 021-05/21-01/27 

Ur. broj: 2104/02-21-02/02 

Bol, 1. travnja 2021. godine 

 

Na temelju članka 51. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, broj 3/21), članka 3. 

Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (»Službeni glasnik« Općine Bol, 

broj 6/06), načelnik Općine Bol Tihomir Marinković je dana 1. travnja  2021. godine u 11.00 

sati u vijećnici Općine Bol  javno otvorio ponude prispjele na javni natječaj za zakup poslovnog 

prostora i to kioska na „pješčanom otoku“ kod benzinske postaje. 

 

 Predmet javnog natječaja: Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod 

benzinske postaje, pozicija sjever, korisne površine cca 12 m2.  

 

 Javni natječaj je sukladno čl. 11. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Bol javno objavljen na službenim internet stranicama Općine Bol i na oglasnoj 

ploči Općine Bol dana 17. ožujka 2021. godine, te je bio otvoren 15 dana. 

 

 Otvaranju ponuda nazočni su ovlašteni predstavnici ponuditelja:  

Sani Vukoja - predstavnik tvrtke INOVINE d.d. 

Odvjetnica Tajana Martinović Kapetanović - predstavnica tvrtke Makarska adventure 

j.d.o.o. 

Đani Balajić - predstavnik obrta Maestral  

Linda Ann Marinković - predstavnica tvrtke Linda trgovina j.d.o.o. 

 

 Pristiglo je ukupno 7  ponuda i to:  

1. Trgovački obrt Maestral je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 42.466,00 kn 

godišnje. 

2. Tvrtka Linda trgovina j.d.o.o. je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 81.111,11 kn 

godišnje. 

3. Tvrtka INOVINE je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 94.200,00 kn godišnje. 

4. Tvrtka Makarska adventure j.d.o.o. je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 

112.830,00 kn godišnje. 

5. Trgovački obrt Rival je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 77.778,46 kn 

godišnje. 

6. Tvrtka Zlatni val d.o.o. je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 104.646,46 kn 

godišnje. 

7. Trgovački obrt Gugi je ponudio plaćanje zakupnine u iznosu od 154.646,46 kn 

godišnje. 
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Načelnik je utvrdio da zaprimljene ponude sadržavaju svu u javnom natječaju traženu 

dokumentaciju.  

 

 Primjedbi ponuditelja nije bilo. 

 

Javno otvaranje ponuda završilo u  11.30  sati. 

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković 

 

 

Načelnik: 

Tihomir Marinković 

 

 

 

Predstavnici naručitelja: 


