
 

 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD VELIKA GORICA 

GRADONAČELNIK 

 

 

Na temelju Zaključka KLASA: 363-02/2014-15/108, URBROJ: 238-31-13/02130-

2014-1, od 16.09.2014. godine Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje 

  

NATJEČAJ 

za dodjelu lokacija za postavljanje pokretnih naprava-štandova  

na području Grada Velike Gorice 

 
ŠTAND 

 

 

Broj 

lok. 

 

NAZIV LOKACIJE 

 

Broj mjesta 

 

NAMJENA 

Početna 

naknada za 

korištenje 

lokacije 

 

1. 
J. Dobrile – ispred istočnog ulaza 

u groblje Velika Gorica 

od red.br. 1 do 

red.br. 8 

prodaja cvijeća i 

svijeća 
 

2.500,00 kn 

 

2. 
Javna površina ispred groblja 

Vukovina 

od red.br. 1 do 

red.br. 10 

prodaja cvijeća i 

svijeća 
 

500,00 kn 

 

3. 
Javna površina ispred groblja 

Novo Čiče  

od red.br. 1 do 

red.br. 4 

prodaja cvijeća i 

svijeća 
 

200,00 kn 

 

4. 
Javna površina ispred groblja 

Šćitarjevo 

od red.br. 1 do 

red.br. 2 

prodaja cvijeća i 

svijeća 
 

200,00 kn 

 

5. 
Javna površina ispred groblja 

Velika Buna 

od red.br. 1 do 

red.br. 4 

prodaja cvijeća i 

svijeća 
 

200,00 kn 

 

6. 
Javna površina ispred groblja 

Šiljakovina 

od red.br. 1 do 

red.br. 4 

prodaja cvijeća i 

svijeća 
 

200,00 kn 

 

7. 
Javna površina ispred društvenog 

doma u Dubrancu 

od red.br. 1 do 

red.br. 2 

prodaja cvijeća i 

svijeća 
 

200,00 kn 

 

 

1. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe. 

2. Lokacije za prodaju cvijeća i svijeća dodjeljuju se od 25.10.2014. do 02.11.2014. godine. 

Na lokacijama postavljaju se pokretne naprave otvorenog tipa tlocrtne površine do 2,00 

m
2
 u vlasništvu natjecatelja. Štand treba biti jednostavnog i modernog oblikovanja od 

prirodnih materijala tamnijih neupadljivih boja. 

3. Rok za podnošenje pismenih ponuda je osam dana od dana objave natječaja u tisku. 

4. Ponuda mora sadržavati: 

a) ime i prezime ponuđača, njegovo prebivalište, OIB, izvadak iz obrtnog registra ili 

uvjerenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (za fizičke osobe),                                                                                 

b) naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB subjekta, osobe ovlaštene za zastupanje i izvadak 

iz sudskog registra (za pravne osobe). 

U ponudi je potrebno navesti broj i naziv lokacije, redni broj mjesta te ponuđenu naknadu 

za korištenje lokacije. 

5. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz 

natječaja ponudi najviši iznos naknade za korištenje lokacije.  

 



 

 

6. U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos 

naknade za korištenje lokacije, pravo na dodjelu lokacije ima ponuditelj čija je ponuda 

ranije zaprimljena u pisarnici gradske uprave. 

7. Ponude će biti javno otvorene dana 13.10.2014. godine u 12,00 sati u prostorijama 

gradske uprave Grada Velike Gorice, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, soba 

313/III. 

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici. 

8. Svi će sudionici biti pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 

9. Odabrani ponuditelji dužni su platiti ponuđenu naknadu za korištenje lokacije u roku 24 

sata od dana primitka obavijesti o odabiru, u protivnom smatrat će se da su odustali. 

10. Ponude se upućuju u zatvorenoj omotnici s naznakom "NATJEČAJ ZA POKRETNE 

NAPRAVE - NE OTVARATI", a predaju se u Pisarnici Gradske uprave, Velika Gorica, 

Trg kralja Tomislava 34 ili preporučenom pošiljkom na istu adresu. 

11. Zakašnjele ponude i nepotpune ponude neće se razmatrati. 

12. Obavijesti u vezi natječaja mogu se dobiti na telefon 01/6269-945, radnim danom od 

08,00 - 15,30 sati. 

 

 

 

 

 

GRAD VELIKA GORICA 

 

 

 

 

Napomena: objavljeno u VGdanas, broj 051, od 30.09.2014. godine. 

 


