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NATJEČAJ  

ZA ZAKUP PRODAJNIH MJESTA 

Radi Epidemioloških mjera Licitacija će se održati samo za prodajna mjesta koja budu sporna, 

odnosno za koja se do zaključno 18.12.2020. godine jave dva ili više zakupnika za isto 

prodajno mjesto. 

Licitacija će se u slučaju spornih mjesta održati 28.12.2020. u 12h u prostorijama Tržnice 

Nova Gradiška, 1 kat iznad Konzuma 

Za vrijeme natječaja od 07.12.2020.pa do zaključno 19.12.2020. svi dosadašnji zakupnici 

i eventualni novi budući zakupnici su dužni doći u ured Tržnice, te iskazati interes za 

određeno prodajno mjesto i uplatiti jamčevinu od 100 kn ili donijeti potvrdu o uplaćenoj 

jamčevini na Žiro račun TD Eko Kong IBAN: HR3623600001102391918 

 

Obveza je postojećih zakupnika podmiriti sve zakupnine dospjele na naplatu po 

Ugovoru o zakupu sklopljenom u 2020. godini. 

 

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI NA LICITACIJI PRODAJNIH 

MJESTA ( KLUPA, ŠTAND, PRODAJNO MJESTO IZ VOZILA): 

 

 Za tvrtke (sve preslike) : 

• Izvadak iz sudskog registra (novijeg datuma) 

• Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za tvrtku 

• Osobna iskaznica direktora tvrtke 

Za obrtnike (sve preslike): 

• Rješenje o obrtu (iz Ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo) 

• Potvrdu osobnog identifikacijskog broja (OIB) za vlasnika obrta 

• Osobna iskaznica vlasnika obrta 

Za nositelje Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (sve preslike): 

• Rješenje Ureda državne uprave - Službe za gospodarstvo o upisu seljačkog 

gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,  

• OIB nositelja gospodarstva 

• Osobna iskaznica vlasnika gospodarstva 

Za prodaju sira, vrhnja i drugih različitih vrsta sireva (sve preslike) 

• Rješenje ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja da privatni stambeni 

prostor u kojem se redovito priprema hrana životinjskog podrijetla - svježi sir i vrhnje 

i druge vrste sireva, radi stavljanja na tržište, upisuje u Upisnik registriranih objekata u 

poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, koje vodi Ministarstvo poljoprivrede, 

ribarstva i ruralnog razvoja 

• Osobna iskaznica vlasnika objekta 

Za postojeće zakupnike, ukoliko nije došlo do promjena podataka u dokumentaciji 

predanoj na prošloj Licitaciji, nije potrebno donositi istu dokumentaciju. 

04.12.2020. U Novoj Gradiški 


