
 
 

 
 

Na temelju odredbe članka 6. Odluke Grada Pule o uvjetima i postupku za uzimanje i 
davanje u zakup prostora i opreme u predškolskim i školskim ustanovama kojih je 
osnivač Grad Pula („Službene novine“ Grada Pule 11/07) od 26. srpnja 2007. i Odluke 
o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku  za uzimanje i  davanje u zakup prostora i 
opreme u predškolskim i školskim ustanovama čiji je osnivač Grad Pula od 15. rujna 
2011., te Odluke Školskog odbora Osnovne škole Vidikovac, Pula od 31. kolovoza 
2018., Osnovna škola Vidikovac objavljuje   
 

JAVNI NATJEČAJ 
ZA DAVANJE U ZAKUP  ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE 

OSNOVNE ŠKOLE VIDIKOVAC, PULA 
 

1. Javni natječaj za davanje u zakup školske sportske dvorane raspisuje se za: 

-  sportsku dvoranu Osnovne škole Vidikovac površine 286 m2  za rekreativne 
aktivnosti i to radnim danom poslije 18,00 sati i subotom od 08,00 sati do 
20,00 sati 

- početna cijena zakupa iznosi 150,00 kn  po satu.  
 

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju fizičke i pravne osobe registrirane u 
Republici Hrvatskoj. 
 

3. Zakupnik snosi troškove koji terete prostor prema ispostavljenim računima 
zakupodavca, kao što će se regulirati Ugovorom o zakup. 

 

4.      Uz pisanu ponudu ponuditelj je dužan priložiti: 
- kratak opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, 
- naziv, adresu, ime i prezime te telefonski broj osobe za kontakt 
- željeni termin i trajanje termina 
- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa    
  utvrđenih u Javnom natječaju. 
 

5. Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži najvišu 

ponudbenu mjesečnu zakupninu. 

6.   Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima i ponudbenom visinom 
 zakupnine  ponuditelji su dužni dostaviti do 11. rujna 2018. do 12,00 sati u 
 zatvorenoj omotnici na adresu: 
 Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula, s naznakom 
 «Natječaj za zakup školske sportske dvorane – ne otvarati».  
 



 Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.  
 
Ponude se otvaraju 12. rujna 2018. u 12,00 sati.   
 
Sudionici natječaja obavijestit će se u roku od 3 dana od dana odabira najpovoljnije 
ponude. 
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta iz 
natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.  
 
 
         Ravnatelj 
 
                                                                                        mr.sc. Predrag Dukić 
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