
Na temelju članka 9. Odluke o davanju na korištenje javnih površina (“Službene novine
Općine Vrsar-Orsera” br. 04/17), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera objavljuje: 
   

IZMJENA I DOPUNU NATJEČAJA
za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova,

zabavnih, sportskih i sličnih radnji te montažnog objekta
na području općine Vrsar-Orsera

U Natječaju za dodjelu na korištenje javnih površina za postavljanje kioska, štandova,
zabavnih-sportskih  i  sličnih  radnji  i  montažnih  objekata  na  području  općine  Vrsar-Orsera,
KLASA: 363-01/18-01/52,  URBROJ:  2167/02-01-03/32-18-0001 objavljenog  29. ožujka 2018.
godine mijenjaju se slijedeće odredbe, koje glase:

1.)  Točka  2.,  stavak  3.  vezano  uz  rad  Ribara  na  štandovima  i  terasama  za  vrijeme
ribarskih fešti u organizaciji TZO i Općine Vrsar-Orsera, mijenja se  i  glasi:

„Ribari (pozicije 51, 52, 53) 3 mjesta
- početna cijena za mjesto je 2.880,00 kuna po sezoni (01.04. do 30.09.),
- dimenzije  pojedinog  mjesta  (javne  površine)  su  4x16  m  (64,00  m2)  uz

poštivanje skice iz priloga ovome natječaju,
- obavezno je odraditi sve ribarske fešte,
- mogu se prodavati isključivo ribe i ostali morski organizmi iz vlastitog ulova,

te sardele kojih je prodaja obavezna
- nije dozvoljena prodaja žestokih alkoholnih pića ni pive.“

2.) pod „UVJETI NATJEČAJA“ točka 3. mijenja se i glasi:

„3. Davanje  na korištenje  javnih  površina  izvršit  će  se  temeljem prikupljenih  pisanih
ponuda. Ponude se moraju dostaviti (moraju biti zaprimljene zbog otvaranja istog dana) do 14:30
sati u petak 13. travnja 2018. godine u Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera na adresu:
OPĆINA  VRSAR-ORSERA,  Komisija  za  dodjelu  javnih  površina  Trg  Degrassi  1,  5245O
VRSAR-ORSERA, s napomenom "ZA NATJEČAJ JAVNE POVRŠINE - ne otvaraj". Otvaranje
ponuda bit će javno i započet će u 17:00 sati 13. travnja 2018. godine, u istim prostorijama.“

3.) Točka 5. mijenja se i glasi:

„5.  Komisija  između  potpunih  i  pravovremenih  ponuda  bira  najpovoljnijeg
ponuditelja temeljem sljedećeg kriterija:

- visine   ponuđenog  poreza  na  korištenje  javne  površine,  uz  pravo  prvenstva  za
dosadašnje  korisnike  predmetnih  javnih  površina,  ukoliko  prihvate  najviši  iznos
ponuđenog poreza za određenu javnu površinu.

       
Fizičke ili pravne osobe koje žele ostvariti pravo prvenstva moraju dostaviti Izjavu da

su bili dosadašnji korisnici javne površine na traženoj lokaciji i da su redovno izvršavali svoje
obveze. Osobama koje žele ostvariti pravo prvenstva neće se prihvatiti ponuda ukoliko ista
bude niža od iznosa koje su te osobe plaćale u protekloj godini na pojedinoj lokaciji.



U slučaju  dvije  ili  više  identičnih  ponuda (izuzev  rečenog u prethodnom stavku),
Komisija provodi usmeno nadmetanje između ponuđača čiji su iznosi ponuđenog poreza na
korištenje javne površine  najveći.“

4.) Točka 11. mijenja se i glasi:

„Najpovoljnijem ponuđaču će Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera izdati Rješenje za
korištenje  javne  površine  za  postavljanje  kioska,  štanda,  zabavne-sportske  i  slične  radnje,  te
montažnog objekta u roku od osam dana od dana objave rezultata natječaja na oglasnoj ploči
Općine Vrsar-Orsera, u slučaju da je ispunio sve obveze iz Natječaja.

Najpovoljniji  ponuđač  dužan  je  najdalje  do  01.  lipnja  tekuće  godine,  postaviti  štand,
zabavnu-sportsku i sličnu radnju, montažni objekt na dodijeljenu poziciju i započeti s radom.

Iznimno i nakon toga roka uz suglasnost Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne postupi po stavku 2. ovog članka gubi pravo korištenja

javne  površine.  Komunalni  redari  Općine  Vrsar-Orsera  sastavit  će  Zapisnik  na  licu  mjesta,
odnosno  Jedinstveni  upravni  odjel  Općine  Vrsar-Orsera  će,  na  osnovu  navedenog  Zapisnika
donijeti  Odluku o oduzimanju Rješenja za korištenje  javne površine,  slijedom čega Komisija
može  uz  prethodnu  pismenu  obavijest,  donijeti  odluku  o  dodjeli  iste  javne  površine  drugoj
zainteresiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi. 

Ukoliko pojedini kandidat nakon objave rezultata Natječaja odustane od pojedine lokacije
gubi pravo na povrat jamčevine. 

Postignuta cijena na Natječaju u drugoj i  trećoj  godini će se uvećati  ukoliko dođe do
porasta indexa potrošačkih cijena.“

OPĆINA VRSAR-ORSERA

OPĆINSKI NAČELNIK

Ivan Gerometta

                                                                                                                                                          

KLASA: 363-01/18-01/52
URBROJ: 2167/02-01-03/32-18-0002
Vrsar,  03. travanj 2018. godine


