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Novska, 7. lipnja 2019.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Novska ( 46., stavak 3., alineja 5. Statuta Grada Novske („Službeni
vjesnik broj 24/09, 47/10 i 29/11, 3/13, 8/13, 39/14, 4/18 i 15/18 – ispravak) i članka 6. Odluke o
davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada
Novske („Službeni vjesnik“ Grada Novske, broj 30/18) Gradonačelnik Grada Novska raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prikupljanje ponuda za davanje na korištenje javne površine

I.

PREDMET

Dio javne površine označene s k.č.br. 2989 ( što odgovara z.č.br. 487/1) u k.o. Novska, Trg Luke Ilića
Oriovčanina u Novskoj, lokacija broj 6 površine 8,64 m2, radi postavljanja (tip kioska Kova 91/B svijetlo
brončane boje, dimenzija 3,60x2,40 m), u svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti prodaje voća i povrća.

II.
1.
2.
3.
4.

UVJETI NATJEČAJA

Početna mjesečna naknada za javnu površinu iznosi 475,20 kuna.
Korisnik je dužan plaćati režijske troškove izravno dobavljačima.
Javna površina daje se na korištenje na rok od 5 godina, u viđenom stanju.
Ponudu mogu podnijeti mogu pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti
koju namjeravaju obavljati na lokaciji koja se daje na korištenje.
5. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora ima raniji zakupnik (korisnik) koji sudjeluje na natječaju i
ispunjava uvjete iz članka 13. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog
građevinskog zemljišta.
6. Pismene ponude se dostavljaju u roku 8 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici Grada Novska,
na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 2, 44330 Novska, s naznakom «Natječaj za davanje na korištenje
javne površine “.
7. Pismene ponude sadrže:

- adresu lokacije za koju se podnosi ponuda,
- opis kioska,
- preslika osobne iskaznice za fizičke osobe ako je ponuditelj fizička osoba,
- preslika rješenja o obrtu ako je ponuditelj obrtnik,
- izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,
- vrstu djelatnosti koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,
- dokaz o uplaćenoj jamčevini,
- visinu ponuđene mjesečne naknade,
- naziv banke i broj računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine,
8. Ugovor o korištenju javne površine sklopiti će se sa ponuditeljem koji ispunjava uvjete iz natječaja i
koji ponudi najvišu naknadu.
9. Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju osobe koje imaju dugovanje prema Gradu Novska po bilo
kojoj osnovi.
10. Ponuditelji su dužni prije podnošenja ponude uplatiti jamčevinu u iznosu od 570,00 kuna, koju
uplaćuju na žiro-račun Grada Novske broj Novska IBAN HR 4023400091829300005, model HR 68,
poziv na broj 7706-OIB.
11. Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina se vraća u roku 8 dana od konačnosti
odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. Odabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u
zakupninu.
12. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo Grada Novske u Gradskoj vijećnici Grada Novske,
Trg dr. Franje Tuđmana 2, I kat, prvi radni dan od proteka roka za podnošenje ponuda, u 10,00 sati.
13. Gradonačelnik donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi, a ponuditelji će o istoj biti obaviješteni u roku
8 dana.
14. Izabrani ponuditelj obvezan je s Gradom Novska zaključiti ugovor o korištenju javne površine i
započeti s radom u roku 8 dana od dana zaključenja ugovora.
15. Ako izabrani ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a Grad
Novska će sklopiti ugovor sa sljedećim ponuditeljem koji je dao najpovoljniju ponudu.
16. Ugovor o davanju na korištenje javne površine potvrđuje se (solemnizira) kod javnog bilježnika kao
javnobilježnički akt na trošak korisnika.
17. Informacije o predmetu javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo,
poljoprivredu, komunalni sustav i prosotorno uređenje Grada Novske.
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