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Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 

64/15, 112/18), članka 4. i 5. Odluke o zakupu poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova (poslovni 

prostor u desnom dijelu prizemlja javno-poslovne građevine, na adresi Ulica Pavla Štoosa, na k.č.br. 72/2 k.o. 

Dubravica, uključivo i 5 (pet) parkirnih mjesta) („Službeni glasnik Općine Dubravica“ broj 06/2021) i članka 

38. Statuta Općine Dubravica (Službeni glasnik Općine Dubravica 01/2021), općinski načelnik Općine 

Dubravica dana 29. studenog 2021. godine objavljuje 

 

IZMJENA  

J A V N O G   N A T J E Č A J A 

za davanje u zakup poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova 

 

Općinski načelnik Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, objavio je Javni natječaj za davanje u 

zakup poslovnog prostora - ljekarna/prodavaonica lijekova,, objavljen dana 19.11.2021. godine na mrežnoj 

(internet) stranici Općine www.dubravica.hr 

 

Ovim Izmjenama Javnog natječaja mijenja se točka 13. odnosno rok za dostavu pisane ponude, i sada 

glasi: 

 

13. Pisana ponuda za sudjelovanje s pripadajućom numeriranom dokumentacijom dostavlja se 

poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu: 

Općina Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293 Dubravica, za Odbor za društvene djelatnosti, 

predškolski i školski odgoj, socijalnu skrb i zaštitu, s naznakom „ne otvarati - ponuda za 

zakup poslovnog prostora – ljekarna/prodavaonica lijekova“, najkasnije do 06. prosinca 

2021. godine do 14:00 sati.  

 

Ovim Izmjenama Javnog natječaja mijenja se točka 15. odnosno datum i vrijeme javnog otvaranja 

ponuda, i sada glasi: 

 

15. Ponude će biti javno otvorene u prostorijama Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, dana 

06.12.2021. godine u 14:00 sati te otvaranju ponuda mogu pristupiti ponuditelji odnosno 

njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.  

 

Sve ostale točke Javnog natječaja ostaju nepromijenjene. 

 

  Općinski načelnik 

 Marin Štritof 
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