
                 
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
GRAD NOVA GRADIŠKA 
Povjerenstvo za davanje na korištenje zemljišta i javnih površina Grada Nova Gradiška 
KLASA: 372-01/21-01/02 
URBROJ: 2178/15-05-02/1-21-3 
Nova Gradiška,12. 11.2021. 
 
 Na temelju članka 6. Odluke o korištenju zemljišta i javnih površina u Gradu Nova Gradiška 
(“Novogradiški glasnik”, br. 6/14 5/16 3/20 6/20), i Odluke o mjestima za trgovinu  na malo izvan 
prodavaonica i tržnica («Novogradiški glasnik» 1/09, 4/11 i 3/12), Povjerenstvo za davanje na 
korištenje zemljišta i javnih površina Grada Nove Gradiška, raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
za davanje na korištenje lokacija za postavljanje kioska putem prikupljanja 

pisanih ponuda 
 

I Daje se na korištenje  lokacija za postavljanje kioska (veličine do 12 m2) u Gradu Nova 
Gradiška kako slijedi:  
 
 

LOKACIJA NAMJENA 
POČETNI IZNOS 

NAKNADE  ZA LOKACIJU          
kn/mjesečno 

 
 Ulica Ljudevita Gaja kod 
osnovne škole ( uz nogostup 
na jugoistočnom dijelu 
kčbr.1919 k.o. Nova 
Gradiška ) 
 
 

Tisak, pekarski 
proizvodi, voće, 
povrće, 
bezalkoholna 
pića, sladoled i 
obrtničke usluge 

 
600,00 

   

 
II Predmet natječaja je lokacija iz točke I., za koje je ponuđač dužan dostaviti ponudu. 
  
III  Lokacija se daje na korištenje na neodređeno vrijeme u svrhu postavljanja kioska, te u 
namjenu iz točke I., a s početkom korištenja u roku od 15 dana od zaključenja Ugovora o korištenju 
zemljišta iz članka VII. 
   Korisnik lokacije dužan je o svom trošku urediti lokaciju  nabaviti i postaviti kiosk, te snositi 
troškove priključaka na komunalnu infrastrukturu i druge pripadajuće troškove nastale po osnovu 
korištenja lokacije i kioska. Kiosk se postavlja sukladno Općim uvjetima za postavljanje kioska 
Odluke o korištenju zemljišta i javnih površina. 
  
IV Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe   registrirane u Republici 
Hrvatskoj za  namjenu (djelatnosti)  iz točke 1. natječaja. 
 Ponuditelji  koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.800,00 kn  na 
žiro račun Grada Nova Gradiška HR6623600001828400003 s pozivom na broj: HR68   5738 –OIB 
uplatitelja. 
 



V Rok za davanje ponuda je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Nova 
Gradiška www.novagradiska.hr i Oglasne ploče Grada Nova Gradiška. 
 
 
VI Ponude se podnose pismeno u zatvorenim omotnicama preporučenom poštom ili neposredno 
na adresu: Grad Nova Gradiška, Trg K.Tomislava 1, Povjerenstvo za davanje na korištenje zemljišta i 
javnih površina Grada Nove Gradiška,– sa naznakom  -  Natječaj za kioske - /ne otvarati/. 
 
 Pisana ponuda mora sadržavati:  

 naziv i sjedište ponuditelja OIB (za pravne osobe), odnosno ime, prezime i adresu, te OIB za 
fizičke osobe, kontakt telefon ponuditelja, 

 oznaku lokacije iz točke I. natječaja za koju se podnosi ponuda, 
 ponuđeni iznos mjesečne naknade ispisan brojkama i slovima,  
 preslike rješenja o upisu u sudski registar odnosno obrtni registar  (obrtnica ili drugo) iz kojeg 

je vidljivo da je ponuditelj  registriran za djelatnost koju obavlja, 
 dokaz o uplati jamčevine, 
 dokaz o nepostojanju dospjelih obveza (dugovanja) prema Gradu Nova Gradiška (priložiti 

potvrdu Upravnog odjela za financije odnosno nadležnog upravnog odjela Grada, te potvrde  o 
nepostojanju dugovanja prema tvrtkama  Eko kong d.o.o, Odlagalište d.o.o. i Vodovod 
Zapadne Slavonije) , 

 broj žiro-žiro računa i naziv banke za povrat jamčevine. 
 

 
 

 Nepravodobno prispjele i nepotpune ponude neće biti razmatrane. 
 
 Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja  uz ispunjavanje uvjeta natječaja sadrži  
najviši ponuđeni iznos mjesečne naknade. U slučaju ponuđenog istog iznosa naknade pravo 
prvenstva pod istim uvjetima  imaju  hrvatski branitelji iz  Domovinskog rata, sukladno zakonskim 
popisima. 
 
VII Ponude otvara i razmatra POVJERENSTVO ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA 
I JAVNIH POVRŠINA GRADA NOVA GRADIŠKA u prostorijama Gradske uprave  najkasnije u 
roku od osam dana nakon isteka roka za podnošenje ponuda, nakon čega će Odluka o rezultatima 
natječaja biti dostavljena ponuditeljima. 
 Najpovoljniji ponuditelj dužan je po isteku roka od osam dana od primitka Odluke 
Povjerenstva zaključiti ugovor o korištenju zemljišta koji se podnosi na potvrdu (solemnizaciju) 
Javnom bilježniku na trošak ponuditelja, a uplaćena jamčevina  u slučaju nezaključenja ugovora u 
navedenom roku se ne vraća. 
 VIII Položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda prihvaćena, zadržava se i uračunava u 
zakupninu. 
 Zakupodavac Grad Nova Gradiška zadržava  pravo neprihvaćanja niti jedne ponude kao i 
poništenja ovog natječaja bez obrazloženja i pritom ne snosi nikakvu odgovornost prema 
ponuditeljima. 
  Sve potrebne informacije mogu se dobiti  u zgradi Gradske uprave Grada Nova Gradiška, II 
kat, soba  44. 
 
 
       PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
               Borislav Vidošić 
 
DOSTAVITI 
1. Oglasna ploča Grada Nova Gradiška 
2. www.novagradiska.hr 
3. Pismohrana         


