
         Na temelju članka 32. Statuta Grada Skradina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije» broj 10/09), Gradsko vijeće Grada Skradina na 12. sjednici, od dana  05. ožujka 2015. 
godine, donosi 

 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke 

o davanju u zakup javnih površina 
 

Članak 1. 
         U Odluci o davanju u zakup javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» 
broj 10/10 i 7/12), članak 6. mijenja se i glasi: 
  

        «Javne površine za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. stavak 2. točke 1., 2., 4., 
5. i 6. ove odluke daje u zakup Gradonačelnik putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: 
natječaj). Iznimno, ako na raspisani natječaj ne stigne niti jedna prijava za određenu lokaciju, 
može se na zahtjev zainteresirane stranke prema Gradonačelniku, dati neposrednom pogodbom, 
uz uvjete iz raspisanog natječaja. 
         Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, zakupodavac može sadašnjem zakupniku javne 
površine koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu javne površine, a isti je sklopljen 

na vremenski rok od pet godina, najkasnije 30 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, 

ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu javne površine na određeno vrijeme – ne dulje od pet 

godina. Visina ponuđene zakupnine odredit će se posebnim Zaključkom sukladno tržišnim 
uvjetima. 

         Javne površine za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. stavak 2. točke 3., 7. i 8. 
ove odluke daje u zakup Gradonačelnik neposrednom pogodbom na prijedog Jedinstvenog 
upravnog odjela ili na zahtjev zainteresirane stranke, uz obvezu sklapanja ugovora o zakupu 

javne površine, kojim će biti određena površina, mjesto i vrijeme postavljana, način plaćanja 
zakupnine te ostali uvjeti. 

         Javna površina za postavljanje privremenih objekata iz članka 2. stavak 2. točke 9. ove 
odluke, Jedinstveni upravni odjel na temelju zaprimljenog zahtjeva, izdaje rješenje, kojim će biti 
određeni svi uvjeti.» 

 

Članak 2. 
         Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave, a objavit će se u «Službenom vjesniku 
Šibensko-kninske županije». 
 

 

Klasa: 372-03/10-01/27 

Urbroj: 2182/03-02-12-3 

Skradin, 05. ožujka 2015. 
 

GRADSKO VIJEĆE 

GRADA SKRADINA 

 

        PREDSJEDNICA 

                     Katarina Šošić, v.r. 


