
         
 

                                
REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA    
     ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA 
  GRAD ROVINJ-ROVIGNO - CITTA' DI  ROVINJ-ROVIGNO 
            Gradonačelnik - Il Sindaco 
Klasa/Classe: 372-03/19-01/48 
Urbroj/Numprot: 2171-01-02-21-12 
Rovinj - Rovigno, 02. veljače 2021. 
 

Temeljem odredbe članka 68. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik“ 
Grada Rovinja-Rovigno br. 3/18 i 5/18) i odredbe članka 15. Odluke o dodjeli prostora u 
vlasništvu Grad Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama (“Službeni glasnik” Grada Rovinja-
Rovigno br. 2/16 i 5/16), donosim sljedeću 

 
ODLUKU  

O DODJELI PROSTORA NA KORIŠTENJE UDRUZI 
 

I. 
Prihvaća se prijedlog Konačne liste prvenstva za dodjelu prostora u vlasništvu Grada 

Rovinja-Rovigno na korištenje udruzi koju je predložila Komisija za provođenje postupka 
natječaja (Klasa: 372-03/19-01/48, Ur.broj: 2171-01-08-01/2-21-10 od dana 14. siječnja 
2021. godine) nakon provedenog postupka javnog natječaja objavljenog dana 11. studenoga 
2020. na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Rovinja-Rovigno. 

 
   II. 

Utvrđuje se da se prostor pod red. br. 1. Trg Matka Laginje 2, Rovinjsko Selo, Rovinj 
(zgr.č. 190 i k.č. 824/1 obje k.o. Rovinjsko Selo – prostorija od 43,97 m2) dodjeljuje udruzi 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Rovinjsko Selo 1982, Lakuverča 8, Rovinjsko Selo, za 
provođenje programa koji su usmjereni ka sljedećim djelatnostima: unapređenje sustava 
zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja i odgovornosti Društva, učinkovita 
provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva, pripremanje 
vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje, kontinuirano 
pomlađivanje, osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva, aktivnosti u pogledu 
podizanja razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi i dr. uz plaćanje mjesečne naknade 
za korištenje u visini od 21,98 kn + PDV. 

    III. 
 Na temelju ove Odluke s udrugom iz toč. II. ove Odluke sklopit će se ugovor o 
korištenju prostora. 
 Ugovor o korištenju prostora se sklapa u obliku javnobilježničkog akta, a troškove 
solemnizacije snosi korisnik. 

     IV. 
Zadužuje se Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove za izradu 

ugovora o korištenju prostora iz točke III. ove Odluke. 
 

     V. 
 Ova Odluka je konačna te stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na 
oglasnoj ploči i internet stranici Grada Rovinja-Rovigno. 
 
                                                                                                                  Gradonačelnik 

dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.v.r. 
Dostaviti:  

- Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika 
- Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove 
- Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda 
- DVD Rovinjsko Selo, Lakuverča 8, Rovinjsko Selo 
- pismohrana 

 
 


