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Na temelju članka 74 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 
141/06, 39/09, 123/11, 56/16, 98/19) 12. srpnja 2021. godine načelnik Općine Postira 
objavljuje   

 
 

NATJEČAJ 
za prikupljanje pisanih Zahtjeva za dodjelu komunalnih vezova u luci Postira 

 
 

1. Prikupljaju se pisani zahtjevi za dodjelu komunalnih vezova u luci Postira. 
 
Opći uvjeti natječaja: 
 
Ponuda mora sadržavati: 
 

- Zamolbu podnositelja tj. fizičke/pravne osobe; 
- Potvrdu Općine Postira o nepostojanju duga za podnositelja (ukoliko je podnositelj 

Zahtjeva pravna osoba, potrebna je potvrda i za pravnu osobu i za odgovornu fizičku 
osobu u pravnoj osobi); 

- Potvrdu Turističke zajednice Općine Postira o nepostojanju duga za podnositelja 

podnositelja  
(ukoliko je podnositelj Zahtjeva pravna osoba, potrebno je potvrda i za pravnu osobu 
i za odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi); 

- Preslik osobne iskaznice za podnositelja (i odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi 
ako je podnositelj pravna osoba); 

- Potvrda o prebivalištu za podnositelja (i odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi 
ako je podnositelj pravna osoba); 

- Izvod iz sudskog registra, registra obrta i sl. (samo za pravne osobe) 
- Upisni list ili plovidbena dozvola ukoliko podnositelj ima vlastiti brod (nije obavezno). 

 
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete za 
sudjelovanje na Natječaju. 
Ponuditelji koji se natječu, moraju imati administrativno i stvarno prebivalište na području 
Općine Postira, ili moraju imati brod upisan u ispostavu nadležne Lučke kapetanije. Također, 



ponuditelj mora imati po svim osnovama podmirene dospjele obveze prema Općini Postira i 
Turističkoj zajednici Općine Postira do trenutka otvaranja pisanih zahtjeva. 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja biti će sastavljeno od članova Općinskog vijeća i 
biti će imenovano od strane načelnika Općine Postira. U radu povjerenstva savjetodavno će 
sudjelovati i lučki redar Općine Postira. 
Otvaranje pisanih zahtjeva obaviti će se u roku od 30 dana od završetka roka za dostavu 
zahtjeva od strane povjerenstva za provedbu javnog natječaja. Ugovori o komunalnim 
vezovima biti će sklopljeni 1.1.2022. godine. Rang lista koju će formirati povjerenstvo za 
provedbu javnog natječaja i koja će  biti temelj za sklapanje Ugovora biti će napravljena do 
kraja 2021. godine. 
 
Potvrda Općine Postira o nepostojanju duga može se zatražiti direktno na protokol svakim 
radnim danom od 7:00 – 15:00 h ili putem mail-a info@opcina-postira.hr. 
 
Potvrda Turističke zajednice Općine Postira o nepostojanju duga može se zatražiti direktno 
na protokol svakim radnim danom od 8:00 – 12:00 h ili putem mail-a info@postira.hr. 
 
Pisani zahtjevi s ostalim traženim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici i s 
naznakom: 
 

«Zahtjevi za dodjelu komunalnih vezova u luci Postira – ne otvarati» 
na adresu: 

OPĆINA POSTIRA 
Polježice 2 

21410 Postira 
 
 

Ponude se predaju neposredno na urudžbeni zapisnik ili putem pošte preporučenom 
pošiljkom, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave obavijesti o 
natječaju na web stranici Općine Postira i oglasnoj ploči, odnosno do 28. srpnja 2021. 
godine. Valjanom ponudom smatrati će se prijava dostavljena na protokol Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Postira do 23:59 sati navedenog dana (28. srpnja 2021. god.), 
odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom. 
Obavijest o raspisanom natječaju objaviti će se na web stranici Općine Postira i oglasnoj 
ploči dana 12. srpnja 2021. godine.  
 
Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati. 
 
 
   

 OPĆINSKI NAČELNIK 
   Siniša Marović, v.r. 
 
 
 
 


