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Povjerenstvo za dodjelu prostora  

na korištenje udrugama 

 

KLASA: 372-03/18-01/08 

URBROJ: 2167/02-01/18-18-13 

Vrsar - Orsera, 31.12.2018. 

 

Na temelju članka 13. Pravilnika o dodjeli prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera 

na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro („Službene novine 

Općine Vrsar-Orsera“ broj 12/18) i Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu 

prostora na korištenje udrugama, KLASA: 372-03/18-01/8, URBROJ: 2167/02-01/16-18-3 od 

24.10.2018. godine, Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje udrugama donosi  

 

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA  

za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama 

 

Članak 1. 

Slijedom provedenog postupka provjere ispunjavanja propisanih uvjeta Javnog 

natječaja za dodjelu prostora u vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za 

provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, KLASA: 372-03/18-01/8, URBROJ: 2167/02-

01/17-18-2 od 24.10.2018. godine te Izmjena i dopuna Javnog natječaja za dodjelu prostora u 

vlasništvu Općine Vrsar-Orsera na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa 

za opće dobro, KLASA: 372-03/18-01/8, URBROJ: 2167/02-01/16-18-4 od 31.10.2018. 

godine (u daljnjem tekstu: Javni natječaj) te postupka razmatranja i bodovanja prijava koje 

ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, članovi Povjerenstva utvrdili su sljedeću listu prvenstva 

za dodjelu pojedine nekretnine:  

 

Članak 2. 

Nekretnina Udruga Bodovi 

Rade Končara 15A, (prostor od ulaza lijevo) –  

k.č. 966/1 k.o. Vrsar  

Sindikat umirovljenika 

Hrvatske –  

Podružnica Vrsar 

18 

Obala Maršala Tita 1 b, Vrsar – k.č. 303 k.o. Vrsar Ronilački klub Ugor  15 

Aldo Negri 44, Vrsar - k.č. 512 k.o.Vrsar (etaža „B“) Karate klub Vrsar 15 

Kickboxing klub Vrsar 14 

Rade Končara 29,Vrsar (prostorija u prizemlju lijevo 

uz mogućnost korištenja sanitarnog čvora)  -  

k.č. 812 k.o. Vrsar 

 

Pjevački zbor Mendule 

Vrsar 

 

 

14 

Rade Končara 29, Vrsar (prostorija u podrumu, 1.od 

ulaza desno uz korištenje sanitarnog čvora) –  

k.č. 812 k.o. Vrsar 

 

GRUV – Glazbena rock 

udruga Vrsar 

 

12 

 

Dalmatinska 51 A, Vrsar – k.č. 557/2 k.o. Vrsar Speleoklub Had Poreč 10 
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 Podnositelji prijava mogu uložiti prigovor Zamjeniku Općinskog načelnika putem 

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar-Orsera zbog redoslijeda na listi ili neuvrštavanja 

na listu reda prvenstva, uslijed podnošenja prijave izvan natječajnog roka ili podnošenja 

nepotpune prijave, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Prijedloga liste 

prvenstva.  

 Odluka Zamjenika Općinskog načelnika o prigovoru je konačna.  

 

Članak 3. 

 

 Ovaj Prijedlog liste prvenstva objavit će se na mrežnim stranicama Općine Vrsar-

Orsera i oglasnoj ploči Općine Vrsar-Orsera.  

 

 

          POVJERENSTVO ZA DODJELU  

     PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA 

          Predsjednica 

    

       Karin Radešić v.r. 

 


