
Na  temelju  članka  39.  i  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi 
(„Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), 
članka 45. Statuta Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 6/09, 6/10, 2/13 i 
4/13) i članka 77. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 3/05 i 
2/08) Gradonačelnica Grada Komiže donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

 Odluke o uvjetima  i načinu korištenja javnih površina i postavljanju predmeta na 
javnim površinama, pročeljima zgrada i ogradnim zidovima ulica

I.

Ovom Odlukom mijenja se članak 12. Odluke o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i  
postavljanju predmeta na javnim površinama, pročeljima zgrada i ogradnim zidovima ulica 
(„Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 02/12) te se nadopunjava člancima 13., 14., 15., 16., 
17., 18. i 19 kako slijedi u ovoj Odluci.

Daljnji  članci  Odluke  o  uvjetima  i  načinu  korištenja  javnih  površina  i  postavljanju 
predmeta  na  javnim  površinama,  pročeljima  zgrada  i  ogradnim  zidovima  ulica, 
mijenjaju  svoj  redni  broj  na  način  da  dosadašnji  članak  13.  postaje  članak  20.  i  nadalje 
sukladno izmjenama ove Odluke.

II.

Članak 12. 

Sve javne površine  daju  se  na  privremeno korištenje,  u  pravilu,  neposrednom pogodbom 
nakon podnesenog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Komiže o čemu se sklapa 
ugovor o pravima i obvezama davatelja i korisnika.

Ugovorom  o  korištenju  javne  površine  ugovara  se  predmetna  lokacija  korištenja.  Istim 
Ugovorom predviđaju se obveze korisnika vezano za održavanje javne površine, uspostave 
prijašnjeg stanja,  naknade za korištenje i  način plaćanja,  svrha korištenja te ostale obveze 
zavisno o pojedinom slučaju, uz uvjet podmirenja svih dospjelih dugova prema Gradu Komiži 
(dokaz: Potvrda porezne uprave).

Ugovor o korištenju javne površine  zaključuje ovlašteni  službenik Jedinstvenog upravnog 
odjela Grada Komiže na period od najviše jedne godine.

Članak 13.

U slučaju više zainteresiranih korisnika za istu površinu, po odluci Gradonačelnika, može se 
provesti javni natječaj.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja s tekstom natječaja kao i odluku o izboru najpovoljnije 
ponude donosi Gradonačelnik



Članak 14.

Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu javnih natječaja za korištenje 
javnih  površina  Grada  Komiže  (  u  daljnjem  tekstu:  Povjerenstvo)  koje  imenuje 
Gradonačelnik.

Povjerenstvo ima tri (3) člana i jednog (1) zamjenika člana.

Povjerenstvo  provodi  postupak  natječaja,  sačinjava  zapisnik  o  pristiglim  ponudama,  te 
predlaže Gradonačelniku izbor najpovoljnije ponude.

Gradonačelnik može poništiti natječaj ili dio natječaja ako smatra da je to u javnom interesu 
ili interesu Grada Komiže.

Članak 15.

Natječaj  se  objavljuje  na  oglasnoj  ploči  i  službenim  stranicama  Grada  Komiže,  a  tekst 
natječaja sadrži:

- Oznaku lokacije koja se daje u zakup sukladno Planu o načinu postavljanja privremenih 
objekata („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 4/14).

-  Početni  iznos  naknade  za  lokaciju  sukladno  Odluci  o  utvrđivanju  visine  naknade  za 
korištenje javnih površina na području Grada Komiže („Službeni glasnik Grada Komiže“ br. 
2/12)

- Iznos jamčevine za lokaciju.

- Podatke koje treba priložiti kao i dokaz da je sudionik podmirio, odnosno da nema, dospjela 
dugovanja prema Gradu Komiži (potvrda Porezne uprave).

- Naslov kojem se i način na koji se podnosi pisana prijava.

- Rok za podnošenje prijava (od 8 do 15 dana).

- Rok na koji se javna površina daje na korištenje (najviše 1 godina).

- Pravo prvenstva na natječaju.

- Ostale podatke koje Grad smatra relevantnima za natječaj

Članak 16.

Pisana ponuda mora sadržavati:

-  Osnovne  podatke  o  pravnoj  ili  fizičkoj  osobi  (ime  i  prezime,  adresa,  preslika  osobne 
iskaznice, sjedište obrta, OIB, telefon i žiro-račun fizičke osobe, odnosno naziv i sjedište te 
OIB, tel. i žiro-račun pravne osobe).

- Oznaku lokacije na koju se daje ponuda i namjenu djelatnosti koja će se obavljati.

- Dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu za sudjelovanje u natječaju.

- Potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Komiži (potvrda Porezne uprave).



Članak 17.

Pravo  prvenstva  kod  dodjele  javnih  površina  putem natječaja  pripada  zadnjem korisniku 
predmetne javne površine, kojem je isteklo vrijeme korištenja, tj. zakupa, koji se javio na 
natječaj  i  ispunjava sve uvjete  iz  natječaja  te  prihvati  najveći  ponuđeni  iznos  za  lokaciju 
natječaja.

Pravo prvenstva u smislu prethodnog stavka pripada i korisniku koji obavlja ili će obavljati 
cjelogodišnju djelatnost na javnoj površini.

Članak 18.

Gradonačelnik može javnu površinu dodijeliti  na privremeno korištenje bez naknade zbog 
održavanja  kulturnih,  humanitarnih,  sportskih,  turističkih,  političkih,  vjerskih  i  sl. 
manifestacija.

Članak 19.

Nakon  provedenog  postupka  javnog  natječaja,  s  najpovoljnijim  izabranim  ponuditeljem 
sklapa se Ugovor o korištenju javne površine, kako je već opisano u članku 12. Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Komiže“.
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