
 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVALJA 
KLASA: 372-01/11-01/2  
URBROJ: 2125/06-01/01-11-09  
Novalja,          04. svibnja  2011. godine 

 
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (»Narodne novine«, 
broj 91/96, 124/97, 174/04 i 38/09) i članka 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik“ br. 
12/09), od strane odgovorne osobe javnog Naručitelja, na dan  04.svibnja  2011. godine donesena 
je slijedeća   

 
 
 

ODLUKA   
o poništenju natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u sklopu autobusnog kolodvora na 

k.č.br. 1838/133 k.o. Novalja, ukupne površine 25 m2, za uslužnu djelatnost- prijevoz putnika, osim 
ugostiteljske i prodaje hrane  

 
  
 

                                                                       I. 
Poništava se postupak natječaja o davanju u zakup poslovnog prostora u sklopu autobusnog 
kolodvora na k.č.br. 1838/133 k.o. Novalja, ukupne površine 25 m2, za uslužnu djelatnost- prijevoz 
putnika, osim ugostiteljske i prodaje hrane od 02. travnja 2011. godine. 
 

Grad Novalja,  Novalja, Trg dr.F.Tuđmana 1, Matični broj: 2575906, je dana 02.04.2011. 
godine objavila natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu autobusnog kolodvora na 
k.č.br. 1838/133 k.o. Novalja, ukupne površine 25 m2, za uslužnu djelatnost- prijevoz putnika, osim 
ugostiteljske i prodaje hrane u Zadarskom listu i na službenim stranicama Grada Novalje.     
Početni iznos zakupnine: 35.390,00 kuna/65m² /godini. 
Poništava se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu autobusnog kolodvora na 
k.č.br. 1838/133 k.o. Novalja, ukupne površine 25 m2, za uslužnu djelatnost- prijevoz putnika, osim 
ugostiteljske i prodaje hrane    
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja. 
  
                                            
                                                            Obrazloženje  
Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu autobusnog kolodvora na k.č.br. 
1838/133 k.o. Novalja, ukupne površine 25 m2, za uslužnu djelatnost- prijevoz putnika, osim 
ugostiteljske i prodaje hrane izašao je u Zadarskom listu 02.04.2011.g. i na službenim stranicama 
Grada Novalje.  
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
Po objavljenom Natječaju Grad Novalja je u zakonskom roku zaprimio sveukupno dvije (2) ponude 
i to od ponuditelja: SUNTURIST d.o.o., S.S.Kranjčevića bb, Novalja i Prijevoznički obrt  
„ANTONIOTOURS“, Put Mrta 31, Vlašići. 

  
 
Kriterij za odabir je najviša ponuđena cijena, a određen je u natječaju.  

  Naknadnim uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je Naručitelj u dokumentaciji 
za nadmetanje napravio tehničku pogrešku u smislu  da nije tražio LICENCU za unutarnji javni 
cestovni prijevoz putnika. 
 
Kako je navedena greška dovela do sadržajno bitnoga drugačijeg poziva za nadmetanje, Naručitelj 
je donio Odluku kako stoji u dispozitivu. 

    
 

 

 
                          
 
 
                          GRADONAČELNIK  
 

                                                                                       Ivan Dabo, v.r. 
 

 
 
 
 


