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Na temelju članka 2. Pravilnika o visini  naknade za korištenje javne površine te stupova javne rasvjete 
(„Službene novine primorsko goranske županije“ broj 12/2021) i Zaključka Općinskog načelnika od     
11.11.2022. godine, Općinski načelnik raspisuje

                                                          JAVNI NATJEČAJ
za davanje na korištenje površine javne namjene  u vlasništvu Općine Matulji

                                 u sklopu manifestacije „ Božićna štorija 2022 “

I. Predmet javnog natječaja je davanje na korištenje površine javne namjene  u vlasništvu Općine 
Matulji u sklopu manifestacije „Božićna štorija 2022“, na lokaciji u Matuljima Šetalište Drage 
Gervaisa , pored ulaza u Školsku sportsku dvoranu.
Grafički prikaz lokacija  nalazi se u privitku i sastavni je dio natječaja.
Javne površine  se daju na korištenje zajedno sa drvenim kućicama.  
Ponuditelji mogu iskazati interes  za korištenje samo jedne lokacije iz Natječaja.    
U slučaju da za jednu lokaciju ne pristigne niti jedna ponuda, Općina može, počev od 
najpovoljnijeg ponuditelja, ponuditi ponuditeljima korištenje druge lokacije, pod uvjetima iz  
dostavljene ponude  .   

II. Općina Matulji daje na  korištenje dvije lokacije, svaka lokacija površine 10 m², sa 
postavljenom drvenom kućicom  dimenzije 2.8 m x 1.8 m

- Namjena - ugostiteljska -ponuda hrane i pića tradicionalno vezanih uz Božićno novogodišnje 
blagdane

- Razdoblje na koje se daje korištenje : 18.12.2022. godine – 24.12.2022. godine,
- Radno vrijeme: od 18.12.2022 -23.12.2022.obavezno od 16,00-22,00 sata ,a 24.12.2022.od 9,00-

14,00sati       
- Početna cijena naknade  380,00 kuna po lokaciji

III. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:
- ima nepodmiren dug prema Općini Matulji po bilo kojoj osnovi.

IV.UVJETI NATJEČAJA:
- Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje 

djelatnosti i imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u ugostiteljstvu
- Ponuditelji koji nemaju dugovanja prema Općini Matulji s bilo kojeg osnova;
- Cijena zakupa plaća se jednokratno, do 24.12.2022. godine;
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- Odabrani ponuditelj dužan je po potpisu ugovora ishoditi sve potrebne dozvole i suglasnosti od 
nadležnih tijela, poštovati higijensko - tehničke uvjete, te održavati čistoću zakupljenog 
prostora i zbrinuti otpad koji nastane tijekom obavljanja djelatnosti

- Korisnik  snosi troškove potrošnje električne energije u paušalnom iznosu od  500,00  kn. 
Obavezna oprema uz postavljene drvene kučice čini koš za otpatke postavljen neposredno uz 
kučicu.

V. Ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:
1. Pisanu ponudu u kojoj mora biti navedeno ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za 
fizičku osobu), odnosno tvrtka i sjedište, zakonski zastupnik (za pravnu osobu), OIB, kontakt 
(telefonski broj i e-mail adresa), e-mail adresa/e za dostavu e-Računa (maksimalno dvije e-mail 
adrese) i ponuđenu cijenu naknade izražena slovima i brojkama; 
2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni registar za fizičke osobe, 
rješenje o upisu u registar udruge, političke stranke i slično, kojom natjecatelj dokazuje da je 
registriran za obavljanje djelatnosti za koju podnosi ponudu;
3. Presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuditelj fizička osoba;
4.Izjavu ponuditelja da ima najmanje 5 godina radnog iskustva  u ugostiteljstvu ( Izjava mora 
sadržavati nazive objekata i vremenskog perioda u kojem je ponuditelj  obavljao djelatnost).
Općina u svojim evidencija provjerava  da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja po bilo 
kojoj osnovi prema Općini Matulji.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži 
najviši iznos naknade. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude 
isti iznos zakupnine pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena u pisarnici 
Općine Matulji.
Odabrani ponuditelj obvezan je s Općinom Matulji zaključiti ugovor o korištenju javne površine u 
roku od osam dana od dana primitka Odluke o odabiru , jer će se u protivnom  smatrati da je odustao 
od prijave na Javni natječaj . Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, ugovor 
se zaključuje sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.
Ponuda s utvrđenim prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom „JAVNI NATJEČAJ
za davanje na korištenje površine javne namjene  u vlasništvu Općine Matulji u sklopu 
manifestacije „Božična štorija 2022“  – ne otvarati“, s naznačenim rednim brojem lokacije za koju se 
prijavljuje. Ponuda mora biti zaprimljena, bez obzira na način dostave, u Općini Matulji na 
adresi:Općina Matulji,Trg maršala Tita 11 ,51211 Matulji, najkasnije do  23.11.2022. godine do 
10,00 sati. Otvaranje ponuda održati će se 23.11.2022. godine u 10,00 sati u zgradi Općine Matulji, 
Trg maršala. Tita 11 Matulji-vijećnica.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.
O odabiru najpovoljnije ponude ponuditelji će biti izvješteni u pisanom obliku.
Općina Matulji zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu. 

                                                                                                                         Općina Matulji
                                                                                                                      Općinski načelnik


