
REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA  MOTOVUN 
Općinski načelnik 
   
Klasa: 340-01/12-01/04 
Urbroj: 2163/05-04-12-1 
Motovun,  18. srpnja 2012. 
 
Na temelju članka 48. Statuta Općine Motovun ("Službene novine Grada 
Pazina" broj  13/09), članka 101. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne 
novine“ 84/11), članka 28. Odluke o davanju i porezima na korištenje javnih 
površina  ("Službene novine Grada Pazina" 21/06, 13/09, 4/10 i 7/12 ) , 
Općinski načelnik Općine Motovun,   raspisuje 
     

    NATJEČAJ 
      za dodjelu na korištenje javne površine i zakup dijelova nerazvrstanih cesta 

za obavljanje  parkirališnih usluga 
 
Predmet natječaja 
 
1. Dodjela na korištenje javne površine označene sa k.č. 700, k.č. 702/6, k.č. 702/2, k.č 

697 i k.č. 707/1, sve k.o. Motovun   i zakup dijelova nerazvrstanih cesta označenih sa k.č. 

2736/1, k.č. 2738/4 i k.č. 2724, sve k.o. Motovun za obavljanje usluge naplate parkiranja 

u naselju Motovun 
 
1.1. 
-    ugovor o dodjeli na korištenje javnih površina i zakupu dijelova nerazvrstanih cesta za 
    obavljanju parkirališnih usluga sklapa se na 4 godine, 
- ugovor Općina može jednostrano raskinuti u slučaju potrebe za izvođenjem 

infrastrukturnih radova ili privođenja zemljišta iz točke 1. Namjeni određenoj prostorno 
planskom dokumentacijom,  

- parkiranje se naplaćuje u cijelom razdoblju ljetnog računanja vremena,  a po potrebi i duže 
o čemu odlučuje Općinski načelnik, 

- vrijeme naplata parkiranja je od 0.00 do 24.00 sati,  
- cijena parkiranja za autobuse  -  100,00 kn jednokratno,  
- cijena parkiranja za osobne automobile - 20,00 kn jednokratno, 
- cijena parkiranja za motore – 15,00 kn jednokratno, 
- cijena parkiranja za kombi i sl. Vozila – 50,00 kn jednokratno  
- vozila građana s prebivalištem na području Općine i vozila s posebnim oznakama Općine 

(organizacijsko osoblje i gosti prigodom posebnih manifestacija koje odredi Općina, MFF 
i sl., te pri pogrebima) imaju pravo besplatnog parkiranja, 

- ponuđač osim naplate parkiranja, nadzora parkirališnog reda i čistoće parkirališnih 
površina dužan je osigurati djelatnike za rad na rampama (na zavoju kod Doma, te na 
Kanalu ukoliko to Općina zahtjeva), 

- početni godišnji iznos naknade je 65.000,00 kn,  
- ponuđač je dužan po naputku Općine označiti parkirališna mjesta za osobne automobile i 

autobuse horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, s jasno istaknutom cijenom i 
vremenom naplate parkiranja, 

-    ponuđač je dužan ustrojiti jednoobrazno odjevenu službu naplate i postaviti naplatnu  



     kućicu, te  osigurati kulturno ophođenje svojih djelatnika,   
-   ponuđač je dužan dostaviti program obavljanja parkirališnih usluga i opremanja parkirališta  
    za četverogodišnje razdoblje.  
 
1.2. 
  
-    Općinski načelnik daje sugasnost na izmjenu cjenika  tijekom trajanja ugovora,  
- Jedinstveni upravni odjel nadzire obavljanje parkirališnih usluga u cijelom ugovornom 

razdoblju,  
- Na zahtjev Općine izabrani ponuđač je dužan osigurati djeljenje promotivnog i ostalog 

materijala posjetiteljima Motovuna.  
 
 
UVJETI NATJEČAJA: 
   
1. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje parkirališnih usluga izvršit će se temeljem 
prikupljenih pismenih ponuda. Ponude se moraju dostaviti do 26.07.2009. godine do 12°° sati 
u Općinsku upravu Općine Motovun na adresu: OPĆINA MOTOVUN, Natječajna komisija - 
za parkirališne usluge, Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun. 
 
2. Ponuda treba sadržavati: 
- osnovne podatke o natjecatelju, 
- program obavljanja parkirališnih usluga i opremanja parkirališta, 
- visinu godišnje naknade, te druge pogodnosti za Općinu, 
- dokaz o registraciji obrta ili poduzeća za obavljanje djelatnosti naplate parkiranja, 

odnosno dokaz da je podnesen zahtjev za registracijom, 
- potvrdu o uplaćenoj jamčevini, 
- potvrdu o plaćenim obvezama prema Općini Motovun.  

 
3. Komisija između potpunih i pravovremenih ponuda predlaže Općinskom načelniku izbor 
najpovoljnijeg ponuditelja po slijedećim kriterijima: 
 
 -    visini ponuđene godišnje naknade,  
- interesa Općine za određenim poslovnim sadržajima, kvaliteti i cjelovitosti programa 

odnosno sadržaja ponude, 
- vremena prebivališta ili sjedišta tvrtke na području Općine  Motovun, 

 -    okolnosti da je ponuđač bio korisnik javne površine, pod uvjetom da je uredno  
      izvršavao svoje ugovorne obveze i da nema nepodmirenih dugovanja spram Općine, te da    
      u svom poslovanju nije kršio pozitivne propise.           
Pravo prvenstva ima pravna osoba koja je nosioc koncesije za prijevoz na području Općine 
Motovun. 
4. Komisija može predložiti Općinskom načelniku da ne prihvati nijednu ponudu ako ocijeni 
da među dostavljenim    ponudama za nju nijedna nije povoljna. 
 
5. Komisija  može predložiti Općinskom načelniku poništenje Natječaja bez posebnog 
obrazloženja 
 
6. Komisija  prispjele prijave razmatra i predlaže izbor najpovoljnijeg ponuditelja Općinskom 
načelniku u roku od tri dana od isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj. 
 



7. Rezultati Natječaja objavit će se  u roku osam dana od isteka roka za prijave na natječaj na 
Oglasnoj ploči Općine Motovun i službenim web stranicama.. 
  
8. Rok za sklapanje Ugovora je 3 dana od dana objave rezultata Natječaja na Oglasnoj ploči. 
U slučaju da izabrani ponuđač u navedenom roku ne pristupi sklapanju Ugovora, gubi pravo 
na povrat jamčevine, a Komisija može uz prethodnu pismenu obavijest, predložiti Općinskom 
načelniku da donese odluku o dodjeli prava na korištenje javnih površina i nerazvrstanih cesta 
za obavljanje usluga iz natječaja drugoj zainteresiranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, koja je 
sudjelovala na natječaju i ispunila uvjete iz natječaja. 
 
9. Način plaćanja: 
     
- natječajna jamčevina iznosi 20% od početne godišnje naknade odnosno iznos od 

12.000,00 kuna (za ponuđača koji uspije na natječaju je bespovratna, dok se ostalim 
ponuđačima vraća),  

- preostali iznos do ponuđene cijene uplaćuje se u roku od pet mjeseci, na način da  1/5 
preostalog iznosa stiže na naplatu svakog prvog u mjesecu, počevši od 1. 08 tekuće 
godine.  

- tijekom narednih godina ponuđena cijena uplaćuje se u šest mjesečnih rata počevši od 01. 
svibnja svake godine 

Uplata se vrši na žiro račun Proračuna Općine  Motovun broj:  2380006-1827400001 , 

poziv na broj : 68 pravne osobe  1740 - OIB     

                      68 fizičke osobe  1740 - OIB 

 

10. Korisnik prava na korištenje javnih površina i nerazvrstanih cesta za obavljanje 

parkirališnih usluga mora poštivati odredbe navedene u Ugovoru, režim rada, namjenu i 

kvalitetu usluge. Korisnik mora osigurati čistoću, te javni red i mir pri pružanju usluga.    

 

 

 

                                                                                                            NAČELNIK 

 

                                                                     Slobodan Vugrinec  

 

 

                                           

 
 
 


