Na temelju članka 8.i 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH ( “SI.
Novine F BiH” broj: 49/06), članka 4. i 11. Zakona o prekršajima F BiH (Službene
novine F BiH, broj 31/06),te članka 19. Statuta općine Prozor- Rama- Prečišćeni
tekst ( “Službeni glasnik općine Prozor-Rama” broj:3/01), Općinsko vijeće općine
Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 03.11.201 l.g. d o n o s i

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom korištenju javnih
površina i visini naknade

Članak 1.
U Odluci o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade ( “Službeni
glasnik općine Prozor-Rama” broj :3/ 11) u članku 20. stavku 1. iza riječi "kiosk",
dodaju se riječi: "pokretne prodavnice i si."
U istom članku iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:
Postavljanje objekata tipa kiosk, pokretnih prodavnica i si. propisanih ovom
Odlukom dozvoljava se temeljem Plana lokacija za postavljanje kioska, pokretnih
prodavnica i si. na području općine Prozor-Rama (u daljnjem tekstu: Plan
lokacija) i suglasnosti nadležne Službe za prostorno uređenje i komunalne
poslove.
Plan lokacija donosi načelnik Općine Prozor-Rama, na prijedlog nadležne Službe za
prostormno uređenje i komunalne poslove, a isključivo temeljem Prostorno-planske
dokumentacije općine Prozor-Rama.
Razdoblje privremenog korištenja javne površine za kiosk, pokretne prodavnice i
si. je dvije (2) godine uz mogućnost produženja.
Dosadašnji stavak 2. i 3. postaju stavak 5. i 6.

Članak 2.
Iza članka 20. ove Odluke dodaje se članak 20. a. I 20.b. koji glase:

Članak 20.a.
Dodjela lokacije javne površine u svrhu postavljanja montažnih objekata tipa
kioska, pokretnih prodavnica i si. vrši se javnim nadmetanjem u skladu sa
Prostorno-planskom dokumentacijom
Postupak javnog nadmetanja provodi se prikupljanjem pismenih ponuda.
Oglasi za javno nadmetanje za dodjelu lokacije u svrhu postavljanja montažnih
objekata tipa kioska, pokretnih prodavnica i si. ove Odluke objavljuje se putem
radio postaje Rama, na oglasnoj ploči općine Prozor- Rama i na web stranici
općine Prozor-Rama i sadrži slijedeće podatke:
-

Lokalitet, veličinu javne površine, zonu i namjenu javne površine,
Veličinu, izgled i tip kioska,Pokretne prodavnice i si.
Početni iznos mjesečne naknade za privremeno korištenje javne površine,
sukladno članku 39.,45. i 46. Odluke
- Način podnošenja ponude, te potrebna dokumentacija koju je sudionik
dužan priložiti.
Pismena ponuda na oglas podnosi se u zapečaćenoj koverti, a sve prispjele
ponude razmatra Povjerenstvo od tri člana, koje imenuje Načelnik općine
Prozor-Rama.
Članak 20.b.
Povjerenstvo iz članka 20.a. ove Odluke, rezultate javnog nadmetanja
objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici općine Prozor-Rama.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najveći iznos
naknade.
Odabrani ponuditelj dužan je zaključiti Ugovor sa Općinom o plaćanju
naknade za privremeno korištenje javne površine.
Ako se radi o istim iznosima u ponudi, provest će se dodatni postupak
nadmetanja.
Povjerenstvo je dužno kandidate obavijestiti pismenim putem o rezultatima
javnog nadmetanja.
Članak 3.
U članku 31. stavku 1. iza riječi: "12 mjeseci", dodaju se riječi: " u postupku
javnog nadmetanja."
U članku 31. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

2

Najpovoljnijeg ponuđača na javnom nadmetanju odabrati će stručno Povjerenstvo
koje imenuje općinski Načelnik.
Članak 4.
U članku 39. Odluke riječi: "mjesečna naknada" zamjenjuju se riječima: "početna
cijena mjesečne naknade".
Članak 5.
U stavku 1. i 2. članka 45. Odluke riječi: "mjesečna naknada" zamjenjuju se
riječima:"početna cijena mjesečne naknade".
Članak 6.
U čanak 46. Odluke riječi: " u iznosu " zamjenjuje se riječima: "određuje se
početna cijena".

Članak 7
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenom
glasniku općine Prozor-Rama”
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