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Poštovani, 

Grad Zagreb objavio  Natječaj za dodjelu lokacije za vrijeme Adventa, pa molimo 

vas da dostavite Vašu Ponudu Udruženju obrtnika grada Zagreba za potrebe  

prijave putem javne nabave na :  
 

JAVNI NATJEČAJ 

za dodjelu lokacije – mjesta na površinama javne namjene na području Grada Zagreba 

za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i ugostiteljske usluge povodom 

božićnih blagdana 

 

 

1. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu lokacije – mjesta na površinama javne namjene na 

području Grada Zagreba za postavljanje pokretnih naprava za prigodnu prodaju i 

ugostiteljske usluge povodom božićnih blagdana navedenih u sljedećim tabličnim 

prikazima.  

Kartografski prikaz lokacije - mjesta sastavni je dio ovoga natječaja.  
 

 

    NAZIV LOKACIJE: Trg bana Josipa Jelačića,  
 

BROJ 

mjesta 
NAMJENA 

POVRŠINA 

pokretne 

naprave 

u m² 

  

POČETNI 

IZNOS 

jednokratne 

naknade u 

kn 

ZAKUPNINA 

u kn – 

dnevno po m² 

1. prigodna prodaja do 4,00 - - 3.000,00 20,00 

1. Ponudu na javni natječaj može podnijeti fizička osoba obrtnik, pravna osoba odnosno 

zajednica ponuditelja. 

 

2. Ponuditelji moraju položiti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini početnog iznosa 

jednokratne naknade određene za svaku lokaciju - mjesto. 

 

3. Lokacije – mjesta dodjeljuju se na korištenje na razdoblje od 26.11.2022. do 07.01.2023. 

 

4. Najpovoljnija ponuda je ponuda koja ispunjava uvjete ovog javnog natječaja i sadrži najviši 

iznos jednokratne naknade koji ne smije biti niži od početnog iznosa jednokratne naknade 

za lokaciju – mjesto za koje se podnosi ponuda. 

5. Podnošenje ponude: 

- ponuda se podnosi do 31.07.2022., 

6. Javno otvaranje ponuda održat će se dana 09.08.2022., s početkom u 1000 sati na lokaciji 

„Tribina Grada Zagreba“, Kaptol 27, Zagreb.  

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA za svakog obrtnika i za svaku lokaciju posebno na koju 

se javljate mora sadržavati: 

- osnovne podatke o ponuditelju (fizičkoj osobi obrtniku, pravnoj osobi, zajednici 

ponuditelja):  

- ime i prezime vlasnika obrta i naziv obrta 

- odgovornu osobu  
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-  adresu prebivališta/sjedišta, OIB, IBAN  

- telefonski broj za kontakt, ime i prezime osobe sa kojom će se vršiti službena telefonska 

komunikacija u svezi javnog natječaja, adresu elektroničke pošte putem koje će se vršiti 

službena komunikacija s ponuditeljem 

-  (u slučaju zajednice ponuditelja vodećeg člana zajednice), 

- izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra, /IZVADAK IZ OBRTNOG 

REGISTRA  u izvorniku ili ovjerenoj preslici, ne stariji od šest (6) mjeseci od dana 

objave javnog natječaja  

- naziv lokacije i broj mjesta za koje se dostavlja ponuda, 

- površinu pokretne naprave za koju se dostavlja ponuda, 

- dokaz o uplati jamstva za ozbiljnost ponude za sudjelovanje na javnom natječaju, koje se 

uplaćuje u korist Proračuna Grada Zagreba, IBAN: HR3423600001813300007, model: 

HR68, poziv na broj odobrenja: 9016 – OIB uplatitelja uplatiti će Udruženje obrtnika 

grada Zagreba u ime obrtnika. Svaki obrtnik, član Zajednice ponuditelja koji je sa 

svojom ponudom uspio u Javnom Natječaju, a u međuvremenu odustao od nastupa 

na sajmu, obvezuje se i dužan je Udruženju izvršiti povrat uplaćene jamčevine za 

svoju kućicu. Ova odredba čini bitan sastojak budućeg Ugovora kojega će obrtnik 

sklopiti sa Udruženjem.   

- ponuđeni iznos jednokratne naknade za lokaciju – mjesto, s kojim će 

Udruženje kao Zajednica Ponuditelja aplicirati na javni Natječaj. 

Određivanjem visine cijene pojedinačne lokacije kućice, sam obrtnik 

osobno preuzima na sebe svu odgovornost uspjeha, odnosno neuspjeha 

na licitaciji. 
- Jedan obrtnik ima pravo licitirati samo 1 kućicu u sklopu Zajednice ponuditelja.  

- Naznaku osnovne specifikacije o izgledu pokretne naprave te njezinu namjenu, 

- Javnobilježnički ovjerenu izjavu ponuditelja da nemaju dugovanja prema 

Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni 

doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), ne starije od 

30 dana od dana objave javnog natječaja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, 

- Potvrdu porezne uprave ponuditelja da nemaju nepodmirenih dospjelih 

poreznih obveza ne starije od 30 dana od dana objave javnog natječaja, u 

izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
 

8. Na lokacijama - mjestima na površini javne namjene postavljaju se drvene pokretne 

naprave, bijele boje, dvostrešnog krova, koje moraju biti prigodno ukrašene zelenim 

girlandama, osvijetljene nizovima LED dekorativnih žaruljica tople bijele boje (2700 K). 

Svi uređaji i materijali potrebni za obavljanje djelatnosti moraju se nalaziti unutar pokretne 

naprave, ili iznimno u drvenom spremištu, bijele boje, postavljenom neposredno uz stražnju 

stranicu pokretne naprave, najveće duljine kao pokretne naprave, širine 0,7 m i visine 1,2 

m. 

 

Molimo Vas  da Vašu Ponudu za sudjelovanje, sa naznakom broja lokacije i iznosom 

ponuđene cijene konkretno za svaku lokaciju, kao i sve dokumente za svaku lokaciju 

posebno,  dostavite najkasnije do 16.07.2022.godine do 12 sati. 

 

Kroz ovu Prijavu molimo da dostavite i svu dokumentaciju za dozvole za vaša vozila: 

- za korištenje prometnog vozila za ukrcaj i iskrcaj robe, potrebno je dostaviti: 



Udruženje  obrtnika grada Zagreba 

Trg Mažuranića 13; www.obrtnici-zagreb.hr 

 

- Preslika osobne iskaznice 

- Preslika prometne dozvole vozila kojim ćete ulaziti 

na trg, s obje strane 

- Izjava vlasnika vozila- suglasnost za korištenje 

vozila 

- Broj dana korištenja ulazaka izlazaka s Trga 

 

Kriteriji po kojima će Udruženje izabrati obrtnika je najveća ponuđena cijena 

pojedinačne lokacije, jer je to ujedno i kriterij Javnog Natječaja. 

 

Udruženje će razmatrati i prihvatiti samo prijave sa kompletnom 

dokumentacijom.  
 

.Na predmetni Natječaj sudjelovati će i  Društvo Tradicija 1885 d.o.o.  koje je u vlasništvu 

Udruženja za 1 kućicu u sklopu Zajednice Ponuditelja.  

 

 Na ostalih 7 lokacija (prikazanih na mapi u prilogu) mogu se javiti naši obrtnici  

Sekcije proizvođača suvenira. 

 

Ponude pristigle izvan termina prijave, smatrati će se nevažećim. 

 

 

Pročelnica sekcije     Predsjednik Udruženja obrtnika: 

Danijela Halužan Glumbić, v.r.     Ivica Zanetti, v.r.  

 


