
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA NOVA GRADIŠKA 

SLAVONSKIH GRANIČARA 7 

35 400 NOVA GRADIŠKA 

 

U Novoj Gradiški, 18. 07. 2017. 

 

 Na temelju Ugovora  o  organiziranju manifestacije Novogradiško glazbeno ljeto te 

Zaključku uvjetima i postupku davanja u zakup javnih površina danih na korištenje Turističkoj 

zajednici grada Nova Gradiška u svrhu organiziranja manifestacije "Novogradiško glazbeno 

ljeto 2017.", od 04. srpnja 2017, Povjerenstvo za odabir ponuda dana 17. srpnja 2017. donijelo 

je 

 

ODLUKU 

o odabiru ponuda 

 

1. U postupku javnog poziva za ponudu za davanje u zakup javnih površina prilikom održavanja 

NOVOGRADIŠKOG GLAZBENOG LJETA u 2017. godini, od 04. 07. 2017., odabrane su 

slijedeće ponude: 

 

Za lokaciju 1: "MOJA MINUTA" j.d.o., vl. Nenad Smolić, LJ. Posavskog 25,  

                N. Gradiška 

Za lokaciju 2: Caffe bar i noćni bar "The corner Pub", vl. Vesna Goreta,  

              Benkovićeva 2,   Nova Gradiška  

Za lokaciju 3: Caffe bar "KAVANA EXIT", vl. Manuela Brdar, Sl. Graničara 18, N.  

               Gradiška 

Za lokaciju 4: Caffe bar i noćni bar " NUMERO", vl. Marko Mokrović, K. Zvonimira  

               2, N. Gradiška 

Za lokaciju 5: Restoran "DUKAT" (Ari agro d.o.o.), vl. Željko Arić, B. I. Mažuranića  

               27, N. Gradiška 

Za lokaciju 6: Zabavni park "Tihomir", vl. Tihomir Kohon, Stanka Vraza 109,   

              Sl. Brod 

 

2. Direktorica Turističke zajednice će s odabranim ponuditeljima sklopiti ugovor o  

   zakupu. 

 

3. Za zakupljenu površinu plaća se ugovorena zakupnina jednokratno odmah po  

   zaključenju ugovora. 

 

4. Ova odluka objavit će se na službenim internetskim stranicama Turističke zajednice  

   grada Nova Gradiška. 

 



Obrazloženje 

 

 Turistička zajednica grada Nova Gradiška dana 04.07.2017.  u svrhu organiziranja 

manifestacije "Novogradiško glazbeno ljeto 2017.", objavila je poziv za ponudu za davanje u 

zakup javnih površina prilikom održavanja NOVOGRADIŠKOG GLAZBENOG LJETA u 2017. 

godini, za koji su ponuditelji pod uvjetima navedenim u pozivu predali ponude  zaključno s 

12.07.2017. u 16.00 sati. 

 Za zakup na 6 lokacija opisanih u tekstu javnog poziva pristiglo je 7 ponuda, te su sve 

ponude bile pravovremene, uredne. 

 Obzirom na kriterij za odabir: visina uplaćenog prihoda tijekom 2016. godine u proračun 

TZ grada Nove Gradiške (turistička članarina, boravišna pristojba) i proračun grada Nove 

Gradiške (gradski porezi), te broj zaposlenih osoba, utvrđena je rang lista najbolje ocijenjenih 

ponuda. 

 U skladu s utvrđenom rang listom tj. najbolje ocjenjenim ponudama, obavještavaju se 

ovim putem svi ponuditelji navedenog javnog poziva, o odabranim ponuditeljima s kojima 

Turistička zajednica grada Nova Gradiška namjerava sklopiti ugovor o zakupu. 

 

      Povjerenstvo za odabir ponuda: 

       

 

 

 


