Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“,
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 37/00, 114/01, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,
81/15-pročišćeni tekst), članka 31 Statuta Općine Orebić („Službeni glasnik Općine Orebić“,
broj 02/13, 03/18, 08/18, 02/20, 06/20 – pročišćeni tekst, 03/21) Općinsko vijeće Općine Orebić
na __ sjednici održanoj _______donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o zakupu javnih površina
Članak 1.
U Odluci o zakupu javnih površina (Sl. gl. 15/03, 06/09, 01/12) u članku 8. u stavku 1. dodaje
se alineja koja glasi:
-

Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela općine o nepostojanju dugovanja prema Općini.

Stavak 2. mijenja se i glasi:
Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se
odnosi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
trebaju se pozvati na pravo prvenstva i dostaviti pravovaljani dokaz o svojem statusu.
Članak 2.
Članak 12. mijenja se i glasi:
Pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja prednost se daje:
-

Zakupcima iz prethodne godine koji prihvate najveći ponuđeni iznos zakupnine i to za
lokaciju koju su imali u zakupu prethodne godine,

-

Hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, hrvatskim vojnim invalidima iz
Domovinskog rata, članovima uže obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata uz uvjet prihvaćanja najveće ponuđenog iznosa zakupnine za
lokaciju za koju se natječe,

-

Braniteljske socijalno-radne zadruge koje obavljaju djelatnosti za koje su registrirane
u evidenciji Ministarstva hrvatskih branitelja ili koje su korisnice poticaja Ministarstva
hrvatskih branitelja uz uvjet prihvaćanja najveće ponuđenog iznosa zakupnine za
lokaciju za koju se natječe.
Članak 3.

U članku 13. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Protiv odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, stranka može podnijeti prigovor općinskom
načelniku, u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Prigovor mora biti obrazložen i dostavljen
pismeno.
Članak 4.
Ovlašćuje se Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost sačiniti pročišćeni tekst
Odluke i objaviti ga u Službenom glasniku Općine Orebić.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine
Orebić“.
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Orebić, ________2022.
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