
PONUDA ZA JAVNI NATJEČAJ 

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnoga prostora u Obedišću 

  Podaci o ponuditelju: 

Ime i prezime  / naziv tvrtke 

 
 

Adresa (prebivalište) odnosno 

sjedište ponuditelja 

 

 

OIB 
 

 

Adresa za dostavu pošte:  

Broj telefona:  

Adresa e-pošte  

Kontakt osoba:  

 

Ponuda se daje za poslovni prostor u Obedišću, Zagrebačka ulica 113, 10315 Novoselec, koji se 

nalazi u prizemlju društvenog doma i sastoji se od: prostora prodavaonice površine 44,00 m2, 

prostora skladišta površine 12,55 m2 i WC-a s predprostorom površine 2,11 m2; ukupno površine 

58,66 m2. 

PONUĐENI MJESEČNI IZNOS ZAKUPNINE kn 

(Slovima): 

 
Uz ponudu ponuditelj u pravilu dostavlja: 

- ime i prezime ili naziv, adresa prebivališta ili sjedišta, OIB, telefon i osnovni podaci ponuditelja;  

- dokaz o registraciji odnosno upisu u registar: sudski, obrtni, udruga, političkih stranaka ili drugi registar, 
odnosno presliku izvoda iz sudskog, obrtnog ili drugog registra ne starijeg od 30 dana računajući od 

dana objave ovog natječaja; 

- presliku osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba; 

- presliku dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe koja se poziva na pravo prvenstva; 
- ponuđeni mjesečni iznos zakupnine; 

- pisanu izjavu ponuditelja kojom prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o zakupu i 

kupoprodaji poslovnoga prostora („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 9/19) te da je upoznat sa stanjem 
i opremljenošću prostora koji se daje u zakup, kao i da uzima u zakup poslovni prostor u viđenom stanju, 

te da će ga, u slučaju utvrđene potrebe, urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se 

odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnove i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u 

poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca) (Obrazac 1); 
- pisanu izjavu ponuditelja kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da nema 

dugovanja prema Općini Križ (Obrazac 2); 

- uvjerenje nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu odnosno odobrenje 
odgode plaćanja obveza s pridržavanjem rokova plaćanja; 

- kratki opis planirane djelatnosti koju bi obavljao u poslovnom prostoru u zakupu. 

 

 

 

U __________, _______2021. god.                         _______________________________ 

                                                                                             
(potpis ponuditelja ili ovlaštene osobe ponuditelja) 


