
REPUBLIKA HRVATSKA 

DJEČJI VRTIĆ POŽEGA 

Rudinska 8, Požega 

 

KLASA:372-03/20-01/01 

URBROJ:2177/01-9-01-20-01 

Požega, 03. kolovoza 2020.g. 

 

Na temelju članka 54. Statuta Dječjeg vrtića Požega i Zaključka o davanju prethodne suglasnosti 

osnivača Grada Požege, KLASA:372-01/20-01/48, URBROJ:2177/01-04/02-20-4, od 03. srpnja          

2020. godine za davanje u najam/zakup prostora Dječjeg vrtića Požega i dvorane u Dječjem vrtiću 

Požega, Rudinska 8 i dvorane u područnom odjelu „Cvjetna livada“, Kralja Krešimira 32A u Požegi i 

Odluke o davanju u najam/zakup prostora Dječjeg vrtića Požega Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Požega, 

KLASA: 601-02/20-08/03, URBROJ: 2177/01-9-05-20-03, od 27. svibnja 2020. godine, Dječji vrtić 

Požega objavljuje  
 

JAVNI POZIV 

za najam/zakup termina dvorane u Dječjem vrtiću Požega, Rudinska 8 i dvorane u područnom odjelu 

„Cvjetna livada“, Kralja Krešimira 32A u Požegi 

 

1. Predmet je natječaja najam/zakup prostora Dječjeg vrtića Požega i to; dvorane u Dječjem vrtiću 

Požega, Rudinska 8 i dvorane u područnom odjelu „Cvjetna livada“, Kralja Krešimira 32A, Požega. 

2. Dvorane se iznajmljuju za sportske aktivnosti. 

3. Prostor pod 1. daje se u najam/zakup od 01.09.2020. godine. 

4. Dvorana Dječjeg vrtića Požega u Rudinskoj 8, veličine 146,20 m2  i dvorana u područnom odjelu 

„Cvjetna livada“, Kralja Krešimira 32A u Požegi, veličine 84,30 m2  daju se u najam /zakup u terminu 

od 15,30 do 19,00 sati i to radnim danom. 

5. Cijena za najam/zakup iznosi 50,00 kn po terminu korištenja, na temelju Zaključka Upravnog vijeća 

DVP, KLASA: 601-02/18-08/7, URBROJ:2177/01-9-05-18-12, od 27. rujna 2018. godine. 

6. Međusobna prava i obveze između Dječjeg vrtića Požega i ponuđača, uredit će se Ugovorom. 

7. Ponudu mogu dostaviti fizičke i pravne osobe. 

Ponuda mora sadržavati: 

- naziv, punu adresu, OIB, ime i prezime osobe za kontakt i telefonski broj ponuditelja 

- željeni termin i trajanje termina 

- zamolba za korištenje dvorana Dječjeg vrtića Požega, Rudinska 8 i/ili područnog odjela 

„Cvjetna livada“, Kralja Krešimira 32A u Požegi,  

- Rješenje ureda državne uprave o registraciji Udruge koja traži najam,  

- diploma voditelja sportskih aktivnosti, Statut Udruge 



- ovjereni Program od Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

8. Na javni poziv zainteresirani subjekti mogu se javljati od 17.08.2020. godine do 30.06.2021. 

godine. 

9. O odabiru ponuda ponuditelji će biti obaviješteni u roku od tri (3) dana od dana primitka 

ponude. 

10. Ponude se dostavljaju na adresu: Dječji vrtić Požega, Rudinska 8, 34000 Požega, s 

naznakom „Natječaj za najam dvorane – NE OTVARAJ“ 

 

RAVNATELJICA: 

Sanda Lukić, v.r. 

 

 

 

 

 

 


