REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 372-03/17-01/09
URBROJ: 2188/02-01-17-15
Rokovci, 27. prosinca 2017.godine
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst i 137/15), članka 35. 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 14. stavak 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele
prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci na privremeno korištenje udrugama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/17) i članka 47.
Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13),a na prijedlog Povjerenstva za dodjelu općinskih prostora na
privremeno korištenje udrugama, općinski načelnik Općine Andrijaševci dana 27.12.2017. godine donosi

ODLUKU O DODJELU PROSTORA
NA PRIVREMENO KORIŠTENJE UDRUGAMA

I.

Općinski načelnik Općine Andrijaševci je dana 21.11.2017. godine raspisao i objavio Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na privremeno
korištenje udrugama od 21. 11.2017. godine, KLASA: 372-03/17-01/09,URBROJ: 2188/02-01-17-2 (u daljnjem tekstu: javni natječaj), koji je bio objavljen na
službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr dana 21.11.2017. godine, a obavijest o raspisanom Javnom natječaju bila je
objavljena u javnom glasilu „Vinkovački list“ dana 24.11.2017.godine.

II.
Temeljem provedenog postupka Javnog natječaja za dodjelu općinskih prostora na privremeno korištenje udrugama donosi se odluka o
dodjeli općinskih prostora na privremeno korištenje kako slijedi:

R.
br.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Adresa prostora
Rokovci, Vinkovačka 6, k.č.br.
915/1, k.o. Rokovci (prostor
nekadašnjeg kioska - prizemlje)
Rokovci, Ratarska ulica, k.č.br.
1196 k.o. Rokovci –
tzv.„Braniteljski dom“
Andrijaševci, Školska 1, k.č.br.
1061/3 k.o. Andrijaševci - prostor
bivšeg vodocrpilišta (Nova Škola 1)
Andrijaševci, Školska 1, k.č.br.
1061/1 k.o. Andrijaševci, tzv.
„Ribički dom „
Andrijaševci, Školska 3A, k.č.br.
1061/7 k.o. Andrijaševci,prostor
tzv. „NK Frankopan“

Andrijaševci, Matije Gupca 6,
k.č.br, 275/2 k.o. Andrijaševci zgrada tzv. Stare škole
Andrijaševci, Matije Gupca 8,
k.č.br. 275/1 k.o. Andrijaševci –
zgrada tzv. Igraonice

Površina (m2)

Naziv korisnika kojem se
dodjeljuje prostor

8,68 Udruga žena „DRUGE“
Rokovci-Andrijaševci,
Vinkovačka 6, Rokovci
70,65(prostor)
43,56 (terasa)
46,50 Udruga umirovljenika RokovciAndrijaševci, Matije Gupca 39,
Andrijaševci
193,00 (prostor) Zajednica športskih udruga
77,60 (terasa) općine Andrijaševci,
Vinkovačka 6, Rokovci
252,00
Nogometni klub „Frankopan“
(izgrađeno
Rokovci-Andrijaševci, Školska
zemljište,
bb, Andrijaševci
prostor)
15748,00
zemljište
za
sport
i
rekreaciju,
igralište)
232,63 KUD „Slavko Janković“
Rokovci-Andrijaševci, Matije
Gupca 8, Andrijaševci
193,00 Zajednica športskih udruga
općine Andrijaševci,
Vinkovačka 6, Rokovci (Dječja
igraonica „MAKI“)

Broj ostvarenih
bodova
19

-

Mjesečna
naknada(kn)

Napomena

30,00

33

100,00 Nije pristigla
niti jedna
prijava
30,00

27

100,00

34

150,00

33

100,00

32

100,00

III.
Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana primitka Odluke.
Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna.
IV.
Na temelju ove Odluke s korisnicima iz točke II. ove Odluke sklopit će se ugovor o privremenom korištenju općinskog prostora na
razdoblje od 5 godina kojim će se detaljno regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Ugovor o privremenom korištenju općinskog prostora s korisnicima sklapa općinski načelnik.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci,
www.andrijasevci.hr.
Ova Odluka se smatra dostavljenom svim sudionicima Javnog natječaja danom objave na službenoj internetskoj stranici Općine
Andrijaševci, www.andrijasevci.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.
Dostaviti:
1. Službena internetska stranica Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr., na objavu
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA
-

članak 14. stavak 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Andrijaševci na privremeno korištenje
udrugama („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/17)
članak 47 Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13)

II. TEMELJNA PITANJA I OCJENA STANJA
Općinski načelnik Općine Andrijaševci je dana 21.11.2017. godine raspisao i objavio Javni natječaj za dodjelu općinskih prostora na privremeno
korištenje udrugama od 21. 11.2017. godine, KLASA: 372-03/17-01/09,URBROJ: 2188/02-01-17-2 (u daljnjem tekstu: javni natječaj), koji je bio
objavljen na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr dana 21.11.2017. godine, a obavijest o raspisanom Javnom
natječaju bila je objavljena u javnom glasilu „Vinkovački list“ dana 24.11.2017.godine.
Krajnji rok za dostavu prijava bio je 21.12.2017. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave prijava.
Unutar roka za dostavu prijava pristiglo je ukupno 6 (šest) prijava te je Povjerenstvo za dodjelu općinskih prostora na privremeno
korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provelo postupak javnoga natječaja odnosno otvorilo pristigle prijave, utvrdilo da li

iste ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja i izvršilo bodovanje te na temelju zbroja bodova utvrdilo Prijedlog liste prvenstva za
dodjelu općinskih prostora na korištenje.
Na temelju prijedloga liste prvenstva općinski načelnik je donio Konačnu listu prvenstva za dodjelu prostora na korištenje te je na temelju
prijedloga Povjerenstva i Konačne liste dio ovu Odluku o dodjeli prostora na privremeno korištenje udrugama kako je navedeno u točki .
III. POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA
Za donošenje ove Odluke nije potrebno osigurati financijska sredstva.

