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Na temelju članka 391., stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 
38/09., 153/09., 143/12.,152/14.), članka 56. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik 
Općine Višnjan“ broj 3/19.), članka 6. i 7. Odluke o lokalnim porezima („Službeni glasnik 
Općine Višnjan“ broj 7/21.) i članka 58. Statuta Općine Višnjan („Službeni glasnik Općine 
Višnjan“ broj 1/21.) Općinski načelnik raspisuje: 
 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA   
 

I. Predmet Natječaja je davanje u zakup javnih površina na području Općine Višnjan kako 
slijedi: 

 
Red. 
br. 

Lokacija javne površine Površina 
Početni godišnji 

iznos u kn 
Jamčevina 

1. 
Višnjan, ulica Dr.S.Fortuna, 

ispred kućnog broja 3 

              
            10 m² 180,00 kn 18,00 kn 

2. 
dio k.č.br. 2736, naselje 

Markovac 

            
           324 m² 5832,00 kn 583,00 kn 

 
II. OPĆI UVJETI NATJEČAJA: 
1. javne površine dodjeljuju se na privremeno korištenje na rok od godine dana od dana 

sklapanja Ugovora o zakupu javnih površina, 
2. pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne i fizičke osobe, 
3. javne površine označene su na Skici lokacija 1. i Skici lokacija 2. koje prileže ovom 

Natječaju, 
4. nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan natječajnog roka neće se uzeti u razmatranje, 

odnosno iste će se odbaciti, 
5. korištenjem javnih površina korisnici moraju osigurati pristojan prolaz za pješake kao i 

ulaze u stambene i poslovne objekte, 
6. korisnik javne površine ne može javnu površinu dati na korištenje drugoj pravnoj ili fizičkoj 

osobi. 
 



III. SADRŽAJ PONUDE: 
1. ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, s naznakom prebivališta ili sjedišta (na 

ponuđenom Obrascu 1), 
2. dokaz o državljanstvu ili registraciji pravne osobe (preslika osobnog dokumenta/izvadak iz 

sudskog ili drugog registra), 
3. redni broj nekretnine iz Natječaja i oznaku  lokacije za koju se podnosi ponuda, 
4. ponuđeni iznos u kunama, 
5. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 
6. pisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta i odredbi iz ovog Natječaja (na ponuđenom Obrascu 2). 

 
IV. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE: 
1. ponuditelji su dužni dostaviti dokaz o uplati jamčevina za ozbiljnost ponude, 
2. jamčevina se određuje u visini od 10% od određenog početnog iznosa za javnu površinu za 
koju se ponuditelj natječe, 
3. jamčevina se uplaćuje u korist Općine Višnjan na račun, IBAN HR2423800061849700007, 
poziv na broj HR68 1740-OIB ponuditelja s naznakom „jamčevina za zakup javne površine“. 
4. jamčevina se uračunava u ponuđeni godišnji iznos zakupnine, 
5. ponuditelju koji nije uspio na Natječaju jamčevina se vraća u roku od 8 (osam) dana od dana 
donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a ponuditelji su dužni navesti račun na 
koji se uplaćuje povrat jamčevine. 
 
V. PODNOŠENJE PONUDE: 
1. rok za podnošenje pisanih ponuda je najkasnije do 22.07.2022. godine do 15:00 sati bez 
obzira na način dostave, u zatvorenoj omotnici putem pošte ili neposredno na adresu: Općina 
Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan - Visignano, s naznakom "NE OTVARAJ – PONUDA 
PO NATJEČAJU ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE", 
2. sve ponude moraju prispjeti na adresu Općine Višnjan u gore navedenom roku, 
3. informacije u svezi Natječaja mogu se dobiti osobno u Općini Višnjan, putem e-pošte na 
adresi: opcina-visnjan@visnjan.hr ili putem telefona na broju 052 449-208, 
4. nepravodobne, nepotpune i ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog Natječaja neće se 
razmatrati. 
  
VI. KRITERIJ ODABIRA:  
Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, 
ponuditelji će biti pozvani da u roku o 3 dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici 
dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 
VII. SKLAPANJE UGOVORA, MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE: 
1. ponuditelji koji nakon donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne pristupe 
sklapanju Ugovora o zakupu javnih površina u roku od 8 dana od upućivanja pisanog poziva 
na sklapanje Ugovora gube pravo na zakup javne površine po ovom Natječaju, te gube pravo 
na povrat jamčevine u cijelosti, 
2. rok plaćanja ponuđenog godišnjeg iznosa je 8 dana od dana potpisivanja Ugovora, ako nije 
drugačije određeno.  
 
VIII. PONIŠTENJE NATJEČAJA: 
1. Natječaj ili dio Natječaja može se poništiti u bilo kojoj fazi sve do trenutka sklapanja 
Ugovora o zakupu javnih površina bez da se posebno obrazlažu razlozi, 
 
 



2. Općinski načelnik: 
- zadržava pravo poništiti Natječaj ili dio Natječaja sve do sklapanja Ugovora o zakupu 

javnih površina, 
- zadržava pravo tražiti dodatna pojašnjenja odnosno dopune valjane ponude. 

 
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja Općinski načelnik donosi u roku od 30 dana od 
dana podnošenja prijedloga Odluke Povjerenstva za provedbu postupka. 
 
 
                                       OPĆINSKI NAČELNIK 
 
                                                   Angelo Mattich,v.r.    


