
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 25/11), Upravno vijeće 
Pučkog otvorenog učilišta Obrovac r a s p i s u j e 
 

J A V N I    N A T J E Č A J 
za davanje u zakup uredskog prostora 

 
1. Predmet ovog natječaja je davanje u zakup sljedećeg uredskog prostora: 
 

REDNI 
BROJ 

ADRESA 
POSLOVNOG 
PROSTORA 

NAMJENA POVRŠINA 
(m2) 

POČETNA 
NATJEČAJNA 

CIJENA (kn 
/mjesečno) 

ROK 
TRAJANJA 

ZAKUPA 
(godina) 

 
 

1. 
 

Obrovac, I. Brlić 
Mažuranić 6 (Dom 

kulture) 

Uredske 
administrativne 

djelatnosti 

 
12,00 

 
400,00 

 
1 uz 

mogućnost 
produljenja 

na još 1 
godinu 

 

2. Pravo natjecanja na javnom natječaju imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje 
djelatnosti koja će se obavljati u predmetnom uredskom prostoru, što dokazuju odgovarajućim 
izvodom iz sudskog ili drugog registra koji se dostavlja uz ponudu.  

3. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati: 

 Dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom 
prostoru  

 Ponudbenu mjesečnu cijenu zakupnine u kunama   

 Dokaz da ponuditelj nema nepodmirenih obveza prema Pučkom otvorenom učilištu 
Obrovac 

 Izjavu o prihvaćanju svih uvjeta natječaja 
4. Zainteresirane osobe mogu pregledati predmetni prostor radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. 
5. U cijenu zakupa uračunati su svi režijski troškovi, osim telefonskih troškova. 
6. Ponude za natječaj predaju se osobno u zatvorenoj omotnici ili se šalju preporučenom pošiljkom na 

adresu: Pučko otvoreno učilište Obrovac, Ivane Brlić Mažuranić 6, 23450 Obrovac, s naznakom 
"PONUDA ZA ZAKUP UREDSKOG PROSTORA, NE OTVARATI".  

7. Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. siječnja 2018. godine, do 09:00 sati, bez obzira na način 
dostave i vrijeme slanja. 

8. Otvaranje ponuda nije javno.  
9. Nekompletne i nepravovremene ponude neće se razmatrati. 
10. O rezultatima izbora sudionici će biti obaviješteni najkasnije u roku od 10 dana. 
11. Sudionik natječaja koji bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 

dana od dana izbora zaključiti s Pučkim otvorenim učilištem Obrovac ugovor o zakupu.  
12. Pučko otvoreno učilište Obrovac zadržava pravo da nakon isteka natječajnog roka poništi natječaj, 

bez iznošenja razloga. 
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE OBROVAC 

 


