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 Na temelju članka 7. Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih površina, 
(Službene novine Grada Pazina i općina broj 21/06 i 13/09.), Općinski načelnik raspisuje  
 

    NATJEČAJ 
za dodjelu javne površine za postavljanje montažnog objekta ili kioska 

 
 Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe da prijave svoj interes za 
korištenje javne površine za postavljanje montažnog objekta ili kioska 
 
I. 1. Lokacija namijenjena za postavljanje montažnog objekta ili kioska: 
-  javna površina kod zavoja prije nekadašnjeg Doma u Motovunu dodijelit će se 
na rok od tri godine za postavljanje dva montažna objekta ili kioska.  
Precizniju lokaciju odredit će Općinska uprava. 
     

    2. Namjena: 
- 1 montažni objekt ili kiosk – trgovina na malo (primarno: tiskovinama, 
cigaretama i duhanskim proizvodima i prerađevinama, te ostalom robom 
tipičnom za prodaju u kiosku), te mjenjački poslovi, 
-  1 montažni objekt ili kiosk – trgovina na malo  (primarno: suveniri). 

  
    3. Početna cijena za  postavljanje montažnog objekta ili kioska: 
- 6.000,00 kn godišnje. 
 
 
II. UVJETI NATJEČAJA: 
   
1. Davanje na korištenje javne površine izvršit će se temeljem prikupljenih pisanih ponuda 

pristiglih na ovaj Natječaj, koji se objavljuje na službenim općinskim web stranicama i 
oglasnoj ploči Općine Motovun. 

      Ponude se moraju dostaviti do 08. siječnja 2010. godine (PETAK) do 12,00 sati u  
      Općinsku upravu Općine Motovun na adresu: OPĆINA MOTOVUN, Trg Andrea    

      Antico 1, 52424 Motovun uz napomenu: Natječaj za dodjelu javne površine. 
 
2. Ponuda treba sadržavati: 
- osnovne podatke o natjecatelju, 
- lokaciju (poželjan prijedlog preciznije lokacije), površinu (točne dimenzije) i namjenu 

(što detaljniju), te opis i skicu (poželjno sliku) montažnog objekta ili kioska 
- ponuđeni iznos zakupnine  
- dokaz o registraciji obrta ili poduzeća, 
- potvrdu o uplaćenoj jamčevini, 
- izjavu o nepostojanju dugovanja prema Općini Motovun, 



- dodatne pogodnosti koji bi mogle biti od interesa za Općinu Motovun (na pr. 
zapošljavanje domicilnog stanovništva, radno vrijeme prilagođeno turističkim potrebama, 
plan širenja djelatnosti na području Općine i dr.). 

 
Između potpunih i pravovremenih prijava Natječajna komisija predlaže Općinskom načelniku 
odabir  najpovoljnijeg ponuditelja po slijedećim kriterijima: 
- interesa Općine za određenim poslovnim sadržajima  
- namjeni, izgledu i programu odnosno sadržaju ponude  
- vremena prebivališta ili sjedišta tvrtke na području Općine  Motovun, 
- okolnosti da je ponuđač raniji zakupac javne površine, pod uvjetom da je uredno  
      izvršavao svoje obveze i da u svom poslovanju nije kršio pozitivne propise, te da nema     
      nepodmirenih dugovanja spram Općine Motovun,           
- visine ponuđene cijene. 

 
3. Komisija  prispjele prijave razmatra u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje 

prijava na Natječaj, te predlaže Općinskom načelniku prihvaćanje najpovoljnije ponude. 
      Komisija može predložiti Općinskom načelniku da ne prihvati niti jednu ponudu ako    
      ocijeni da među dostavljenim ponudama nijedna nije prihvatljiva. 
      Komisija može predložiti Općinskom načelniku poništenje cijelog ili dijela Natječaja bez  
      obveze davanja ponuđačima posebnih obrazloženja. 
  
4. Odluku o prihvaćanju najpovoljnije ponude po ovom Natječaju Općinski načelnik će 

objaviti  najkasnije u roku od dvadesetjednog dana (21) od isteka roka za prijavu na 
Oglasnoj ploči Općine Motovun i službenim web stranicama. Na temelju Odluke, 
Jedinstveni upravni odjel izdat će Odobrenje za korištenje javne površine.  

     
5. Način plaćanja:     
- jamčevina u visini od 10% početne cijene za korištenje javne površine uplaćuje se pri 

prijavi na Natječaj. 
- ponuđena cijena odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, umanjena za iznos jamčevine  
      plaća se pri ishodovanju Odobrenja za korištenje javne površine. 

       Uplata se vrši na žiro račun Proračuna Općine  Motovun kod IKB Umag,  

       broj: 2380006-1827400001,    
       poziv  na broj : 21 pravne osobe  1740 - MB     
                                 22 fizičke osobe  1740 – JMBG  
 
6. Korisnik javne površine mora poštivati odredbe navedene u Odobrenju, režim rada,  
      namjenu i kvalitetu usluge. Korisnik mora osigurati čistoću, te javni red i mir na  
      dobivenoj površini. Po prestanku korištenja javna površina mora se dovesti u prvobitno  
      stanje. 
 
7. Na temelju zahtjeva Konzervatorskog odjela iz Pule Općinski načelnik može odrediti 

osnovne estetske karakteristike montažnog objekta ili kioska ili skratiti rok korištenja 
javne površine i nakon provedenog Natječaja. 

 
 

OPĆINSKI NAČELNIK 
     

                                                                                             Slobodan Vugrinec, v.r. 
 


