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Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine 
Dugi Rat, broj 4/09 – drugi pročišćeni tekst), i članka 36. Odluke o komunalnom redu 
(„Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 10/10), Općinski načelnik 
Općine Dugi Rat donosi slijedeći  
 
 

PRAVILNIK 
O ORGANIZACIJI I REDU NA TRŽNICI 

 
Članak 1. 

 
 U općini Dugi Rat organizira se samo jedna tržnica za prodaju voća i povrća (zelena 
tržnica) i to u mjestu Dugi Rat položena na dijelu čest. zem. 2258/1, k.o. Duće,  anagrafske 
oznake Trg kralja Tomislava, ispred prodajnog centra „Studenac“.  
 Pored navedenog u prethodnom stavku u prizemlju stambene zgrade oznake „B“ 
smještene na čest. zem. 2258/1, k.o. Duće u Dugom Ratu anagrafske oznake Trg kralja 
Tomislava 3 nalazi se zatvoreni prostor površine 38,00 m² koji predstavlja ribarnicu.  
 

Članak 2. 
 
 Tržnica je uređena na način da su na prostoru opisanom u prethodnom članku 
položeni prodajni stolovi (banci) u smjeru istok – zapad na udaljenosti 1 m od staklenog zida 
prodajnog centra „Studenac“.  
 Prodajni stolovi su veličine 200 x 90 cm i visine 85 cm. izrađeni od drva sa metalnim 
nogama.  
 U prvom dijelu tržnice (istočnom) prva tri stola svaki čini jedno prodajno mjesto, dok 
ostali stolovi na tržnici svaki čini dva prodajna mjesta.  
 

Članak 3. 
 
 Prodajni stolovi, odnosno prodajna mjesta daju se u zakup temeljem raspisanog 
oglasa (javna licitacija ili putem pismenih ponuda u zatvorenoj omotnici).  
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 Zakup može trajati najmanje mjesec dana a najviše 12 mjeseci. Istekom zakupa 
dosadašnji zakupac se može ponovno natjecati bez prava prvenstva jednako sa ostalim 
zainteresiranim zakupcima.    
 

Članak 4. 
 
 Zakup prodajnog mjesta na tržnici provodi se na temelju javnog oglasa koji se istakne 
na tržnici i na oglasnoj ploči u Općini Dugi Rat.  
 Oglasom se određuju uvjeti pod kojima se daju u zakup prodajna mjesta, rok na koji 
se daje u zakup kao i cijena zakupa.  
 Cjenik tržnih usluga donosi općinski načelnik.   

Istaknuta cijena u oglasu čini početni iznos zakupa za jedno prodajno mjesto.    
 

Članak 5. 
 
 Zainteresirani zakupci podnose pismenu ponudu u zatvorenoj omotnici sa naznakom 
za točno prodajno mjesto na adresu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugi Rat u roku 
navedenom u oglasu.  
 Svi zainteresirani zakupci će biti pozvani na otvaranje ponuda na dan koji bude 
označen u pozivu.  
 Smatra se da je najpovoljnija ponuda ona koja bude povoljnija (veća) ponuđena 
cijena za prodajno mjesto.  
 

Članak 6. 
 
 Zakupiti se može samo jedno prodajno mjesto.  
 Iznimno od naprijed navedenog zakupiti se može još jedno prodajno mjesto, dakle 
dva najviše, u slučaju da se na oglas javi manje zainteresiranih zakupaca nego ima prodajnih 
mjesta na tržnici, u tom slučaju ponovno se objavljuje oglas ali samo za prodajna mjesta za 
koja nitko nije dao ponudu za zakup. 
 

Članak 7. 
 
 Cjenik iz članka 4. stavak 3. ovog Pravilnika sastoji se od:  
 - visine mjesečne naknade za rezervaciju 1 prodajnog mjesta  
 - visine dnevne naknade za korištenje 1 prodajnog mjesta 
 - visine naknade za korištenje prodajnih mjesta za prodaju neprehrambene robe             
              (ugovoreno mjesečno ili dnevno) bez prava na stol. 
 - visine naknade za korištenje plastičnih stolova za prodaju ribe u ribarnici 
            - visine naknade za izdavanje vaga (dnevno).  
 

Članak 8. 
 
 Radno vrijeme zelene tržnice (članak 1. stavak 1.) i ribarnice (članak 1. stavak 2.) je 
radnim danom ponedjeljak – subota od 7:00 do 12:00 sati.  
 Iznimno se odzvoljava i dulje korištenje tržnice (iza 12:00 sati) pod uvjetom da 
Korisnik to naglasi djelatniku Vlastitog pogona prilikom plačanja dnevne naknade za 
korištenje prodajnog mjesta.  
 Tržnica (zelena i ribarnica) ne rade nedjeljom i blagdanom.  
 Ukoliko Korisnik zakupljenog prodajnog mjesta ne započne sa korištenjem istog do 
8:00 sati (u periodu od 01. travnja do 30. rujna – ljetni period) odnosno do 9:00 sati (u 
ostalom periodu godine – zimski period) prodajno mjesto se za taj dan može ustupiti drugom 
na korištenje uz naplatu dnevne naknade.  
 

Članak 9. 
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 Prije napuštanja prodajnog mjesta korisnik je dužan očistiti svoj prodajni štand i 
prodajno mjesto.  
 Tijekom cijelog boravka na tržnici, korisnik mora voditi računa o čistoći i urednosti.   
 Robu zatečenu na tržnici izvan radnog vremena tržnice, a suprotno odredbama čl. 8. 
st. 2. ovog Pravilnika, Organizator će ukloniti s tržnog prostora. U slučaju da uklanjanje 
iziskuje troškove, iste snosi korisnik prodajnog mjesta na kojem je zatečena roba poslije 
završetka radnog vremena tržnice.  
 

Članak 10. 
 
 Zakupninu za dnevno korištenje prodajnog mjesta naplaćuje djelatnik Vlastitog 
pogona Općine Dugi Rat, svakog radnog dana u vremenu od 7 do 8 sati, ili tijekom radnog 
vremena tržnice ukoliko to zahtijeva priroda posla.  
 Korisnik koji je mjesečni zakupnik mjesečnu naknadu za korištenje prodajnog mjesta 
plača po potpisu ugovora i to za čitav period na koji se je prodajno mjesto dalo u zakup. 
 

Članak 11. 
 
 Organizator tržnice iz članka 1. ovog Pravilnika je Općina Dugi Rat, koja obavlja svoje 
poslove preko Vlastitog pogona.  
 Organizator tržnice omogućava korištenje tržnicom svim pravnim i fizičkim osobama 
pod jednakim uvjetima na temelju Zakona i ovog Pravilnika.  
 Organizator pruža slijedeće usluge:  
 - daje u zakup prodajna mjesta,  
 - dnevno iznajmljuje opremu za korištenje prodajnog mjesta,  
 - vrši dnevni i tjedni nadzor na tržnici.  
 

Članak 12. 
 
 Organizator tržnice može raskinuti ugovor o zakupu ili najam prodajnog mjesta  na 
tržnici i prije isteka vremena na koje su zaključeni u slučaju  da  Korisnik ne podmiruje 
redovito svoje obaveze, odnosno ne pridržava se reda na tržnici propisanog ovim 
Pravilnikom.   
 Korisnik koji raskine ugovor o zakupu prodajnog mjesta može se javiti na slijedeći 
javni natječaj za zakup prodajnog mjesta. 
 

Članak 13. 
 
 Nije dozvoljeno mijenjanje položaja prodajnih mjesta (banaka) suprotno onome kako 
je označeno na skici koja je sastavni dio ovog Pravilnika.  
 Svaka promjena i preinaka bez odobrenja Organizatora predstavlja uvjet za raskid 
ugovora o zakupu.  
 

Članak 14. 
 
 Kako bi se mogao nesmetano obavljati nadzor i poslovanje na tržnici svi sudionici su 
dužni poštivati odredbe Zakona i drugih propisa, kao i ovog Pravilnika.  
 

Članak 15. 
 
 Organizator tržnice je dužan osigurati:  
 - čistoću prodajnih mjesta i tržnice u cijelosti,  
 - obavljanje periodične dezinsekcije i deratizacije prostora tržnice,  
 - ispravnost i čistoću prodajnih mjesta (banaka) i opreme koja se iznajmljuje.   
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Članak 16. 
 
 Korisnici usluga su dužni:   
 - pridržavati se odredbi ovog Pravilnika 
 - pridržavati se radnog vremena tržnice,  
 - dopremati robu na tržnicu najviše sat vremena prije otvaranja tržnice, a najdalje do  
              8:00 sati radnog dana,  
 - na zahtjev ovlaštenog djelatnika Organizatora pokazati dokumente koje ovaj zatraži,  
 - pridržavati se rasporeda prodajnih mjesta na tržnici.  
 - obavljati prodaju izložene robe prema propisima o prodaji robe na tržnicama,  
 - plaćati zakupninu i sve obaveze koje proizlaze iz ovog Pravilnika,  
 - prodajno mjesto održavati čistim cijelo vrijeme korištenja,  
 - pridržavati se odredbi o javnom redu i miru,  
 - očistiti svaki puta za sobom, prodajno mjesto kada napušta tržnicu na kraju radnog   
              vremena tržnice,  
 - koristiti isključivo opremu i prodajna mjesta (banke) koje postavi Organizator, izuzev  
              korisnika koji prodaju neprehrambenu robu 
 - imati cijelo vrijeme vidljivo istaknutu cijenu za svaki proizvod koji izlaže radi prodaje.  
 

Članak 17. 
 
 Na tržnici je dozvoljeno prodavati samo zdravstveno ispravnu i za ljudsku upotrebu 
neškodljivu robu.  
 Tehnička ambalaža sa kojom se Korisnici služe na tržnici i koju donose sa sobom 
mora biti ispravna i uredna.  
 

Članak 18. 
 
 Prigovore i upite Korisnici mogu dati pismeno Jedinstvenom upravnom odjelu.  
 

Članak 19. 
 
 Za tumačenje odredbi ovog Pravilnika nadležan je Jedinstveni upravni odjel Općine 
Dugi Rat.  
 
 

Članak 20. 
 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku“ – 
službenom glasilu Općine Dugi Rat.  
 
 
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA DUGI RAT 
Općinski načelnik 

 
 
KLASA: 022-05/13-01/58                                                             OPĆINSKI NAČELNIK:  
URBROJ: 2155/02-02-13-1 
Dugi Rat, 25. 02. 2013.                                                              Jerko Roglić, dipl. ing.  
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Na temelju članka 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“ – službeno 
glasilo Općine Dugi Rat, broj 4/09 – drugi pročišćeni tekst), članka 36. Odluke o 
komunalnom redu („Službeni glasnik“ – službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj: 
10/10), i čl. 4. Pravilnika o organizaciji i redu na tržnici  („Službeni glasnik“ – službeno 
glasilo Općine Dugi Rat, broj: ) Općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi   

 
 

CJENIK TRŽNIH USLUGA 
 
 

              VRSTA USLUGE                                                                       CIJENA  
 
1. Početna cijena mjesečne naknada za rezervaciju  

    prodajnih mjesta za prodaju voća i povrća: 

a) za prodajno mjesto br. 1 i 2 ……………………………………… 200,00 kn  

b) za prodajno mjesto br. 3 i 4 ……………………………………… 170,00 kn 

c) za prodajno mjesto br. 5 i 6 ……………………………………… 150,00 kn 

d) za prodajno mjesto br. 7 …………………………………………..   60,00 kn 

e) za prodajno mjesto br. 8 …………………………………………..   60,00 kn 

f) za prodajno mjesto br. 9 …………………………………………..   50,00 kn 

g) za prodajno mjesto br. 10 …………………………………………   50,00 kn 

 

2. Početna cijena mjesečne naknade za rezervaciju  

    prodajnih mjesta za prodaju neprehrambenih proizvoda: 

    za prodajna mjesta br. 11, 12, 13 i 14 …………………………...   80,00 kn 

 

3. Dnevna naknada za prodaju voća i povrća  

    na prodajnim mjestima iz točke 1. a), b) i c) ovog  

    Cjenika uz plačanje mjesečne naknade …………………………….. 15,00 kn 

4. Dnevna naknada za prodaju voća i povrća 

    na prodajnim mjestima iz točke 1. d), e), f) i g)  

    ovog Cjenika uz plačanje mjesečna naknade ………………………..  10,00 kn 

5. Dnevna naknada za prodaju voća i povrća 

    na prodajnim mjestima iz točke 1. a), b) i c)  

    ovog Cjenika bez plačanja mjesečne naknade ……………………… 30,00 kn 

6. Dnevna naknada za prodaju voća i povrća 

    na prodajnim mjestima iz točke 1. d), e), f) i g)  

    ovog Cjenika bez plačanje mjesečna naknade ………………………  15,00 kn  

7. Dnevna naknada za prodaju neprahrambenih 

     proizvoda na prodajnim mjestima iz točke 2. 

    ovog Cjenika uz plačanje mjesečne naknade ……………………….  10,00 kn 

8. Dnevna naknada za prodaju neprehrambenih 

    proizvoda na prodajnim mjestima iz točke 2. 

   ovog Cjenika bez plačanja mjesečne naknade …………………….. 15,00 kn 

9. Dnevna naknada za prodaju neprahrambenih 

    proizvoda izvan postavljenih stolova ………………………………..   15,00 kn/ml 
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10. Dnevna naknada za prodaju ribe u ribarnici 

      na postavljenim stolovima ……………………………………………   10,00 kn/ml 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA DUGI RAT 

Općinski načelnik 

 

Klasa: 022-05/02-13/ 

Urbroj: 2155/02-02-13-2 

Dugi Rat, 01. ožujka 2013.                                                                                                   

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

                                                                                        Jerko Roglić, dipl. ing. 

__________________________________________________________________________  

 

 


