Na temelju članka 102. Statuta Grada Novigrada- Cittanova („Službene novine Grada
Novigrada“ br. 5/09.), čl. 11. Odluke o porezu Grada Novigrada (“Službene novine Grada
Novigrada”, broj 04/17.), Pravilnika o izdavanju odobrenja za korištenje javne površine
(“Službene novine Grada Novigrada”, broj 04/17.) i Plana lokacija za postavu terasa i
štandova za 2018., KLASA: 944-05/18-01/4, URBROJ: 2105/03-01/18-1 gradonačelnik Grada
Novigrada dana 20. travnja 2018. godine donosi slijedeću
ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA
za izbor najpovoljnijih ponuditelja za dodjelu javne površine i štandova na području
Grada Novigrada-Cittanova

1. MANDRAČ – POZICIJA 11 (kod vinskog podruma) kč.br.2279 K.O. Novigrad
Površina jednog prodajnog mjesta: 4 m2 (2x2),
Namjena: priprema i prodaja kolača od lisnatog tijesta
Početna cijena po jednom prodajnom mjestu: 2.500,00 kuna mjesečno
Trajanje zakupa: dodjeljuje se na rok od 1 (jedne) godine za razdoblje od
od 15. lipnja do do. 15 rujna za 2018. godinu
Iznos jamčevine: 2.500,00 kuna
Posebni uvjeti: štand osigurava zakupac a priključenje na
el. energiju zakupodavac,
2. MANDRAČ – POZICIJA 12 (Dajla - Kaštel) kč.br.929 K.O. Novigrad
Površina jednog prodajnog mjesta: 4 m2 (2x2)
Namjena: prodaja poljoprivrednih proizvoda vlastite proizvodnje
Početna cijena po jednom prodajnom mjestu: 300,00 kuna mjesečno
Trajanje zakupa: dodjeljuje se na rok od 1 (jedne) godine za razdoblje od
od 15. lipnja do do. 15 rujna za 2018. godinu
Iznos jamčevine: 300,00 kuna
Posebni uvjeti: štand osigurava zakupac
UVJETI NATJEČAJA:
U natječaju mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje uz ponudu
dostave potrebnu dokumentaciju i to:
a) presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar
za fizičke osobe, potvrdu o upisu u registar udruga, potvrdu o upisu u poljoprivredni
registar
b) kopiju uplatnice o uplaćenoj jamčevini
c) dokaz da ponuđač nema dugovanja prema Gradu Novigradu (uvjerenje ili financijska
kartica – izdaje Grad Novigrad-Cittanova)
Ponuda mora sadržavati:
a) osnovne podatke o ponuđaču, adresu i broj telefona
b) oznaku lokacije i namjenu za koju se dostavlja ponuda
c) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ( brojkom i slovima ) u kunama.
d) potvrda kojom dokazuje da je dosadašnji zakupnik
Natjecateljima koji su svojim ponudama uspjeli izlicitirali prodajno mjesto izdat će im se
odobrenje za korištenje javne površine, a u slučaju odustajanja gube pravo na povrat
jamčevine.
Ukoliko se ne uspije izlicitirati jedno od prodajnih mjesta natječaj će se ponoviti za
neizlicitirano prodajno mjesto.

Ukoliko se po isteku odobenja za istu lokaciju raspiše natječaj, raniji zakupnik koji
sudjeluje u natječaju ima pravo prvenstva kod izdavanja odobrenja za korištenje javne
površine ako:
1. udovoljava svim uvjetima natječaja
2. je uredno ispunio sve obveze iz ugovora o zakupu
3. prihvati najviši iznos ponuđene zakupnine
Uplate se vrše u korist PRORAČUNA GRADA NOVIGRADA_CITTANOVA na broj
računa IBAN HR9523800061829100003 sa pozivom na broj HR68 1740 + OIB. Na
uplatnici potrebno je napisati svrhu uplate – jamčevina za natječaj.
NATJEČAJ TRAJE OD 20.04.2018. DO 04.05.2018. godine
Ponude prispjele nakon toga roka neće se uvažiti.
Ponude treba dostaviti pismeno u zatvorenoj omotnici sa oznakom
« ZA NATJEČAJ ŠTANDOVI – NE OTVARATI « i to na adresu:
NATJEČAJNA KOMISIJA GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA, VELIKI TRG 1.
U ponudi je potrebno navesti broj žiro – računa i naziv banke na koji će se vratiti
jamčevina.
JAVNO OTVARANJE PONUDA IZVRŠITI ĆE SE 08.05.2018. GODINE U 13.00 SATI U
PROSTORIJAMA GRADSKE UPRAVE GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA, VELIKI
TRG 1.
Natječaj će se objaviti u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Grada Novigrada-Cittanova te
na web stranici grada.
Plan lokacija sa točno utvrđenim pozicijama za privremeno zauzimanje javnih površina
biti će istaknut na Oglasnoj ploči Grada Novigrada-Cittanova.
KLASA: 944-05/18-01/13
URBROJ: 2105/ 03-01-18-1
Novigrad, 20. travnja 2018. godine

GRADONAČELNIK GRADA NOVIGRADA
Anteo Milos
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Ured gradonačelnika, ovdje
Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ovdje
Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo, ovdje
Arhiva, ovdje

