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Na temelju članka 38. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik“ Općine Dubravica br. 01/2021) i
članka 14. 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,
dalje u tekstu: Odluka) načelnik Općine Dubravica donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU
Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora-ljekarna/prodavaonica
lijekova
I.
Ovom Odlukom poništava se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostoraljekarna/prodavaonica lijekova (KLASA: 940-01/21-01/5, URBOJ: 238/06-01-21-1), objavljen dana
19.11.2021. godine na mrežnoj stranici Općine Dubravica, www.dubravica.hr , s rokom za dostavu
ponuda do 29.11.2021. godine do 14:00 sati te Izmjena Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog
prostora-ljekarna/prodavaonica lijekova (KLASA: 940-01/21-01/5, URBOJ: 238/06-01-21-3),
objavljen dana 29.11.2021. godine na mrežnoj stranici Općine Dubravica, www.dubravica.hr, kojim se
produljio rok za dostavu ponuda do 06.12.2021. godine do 14:00 sati.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a dostaviti će se ponuditelju te objaviti na mrežnoj stranici
Općine Dubravica.
Obrazloženje
Ova Odluka donosi se na temelju prijedloga Odbora za društvene djelatnosti, predškolski i školski odgoj,
socijalnu skrb i zaštitu (dalje u tekstu: Odbor) s obzirom da je na objavljeni javni natječaj iz točke I. ove
Odluke u roku za dostavu ponuda pristigla jedna ponuda ponuditelja Ljekarne PharmAD, Prigorje
Brdovečko, Zagrebačka 99. Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda članovi Odbora utvrdili
su da ponuda nije potpuna odnosno nije sastavljena u skladu s uvjetima javnog natječaja, o čemu je
Odbor sastavio Zaključak kojim je odbacio ponudu ponuditelja kao nepotpunu. Protiv Zaključka
ponuditelj je imao pravo prigovora općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana dostave.
Obzirom da u roku ponuditelj nije podnio prigovor protiv Zaključka te temeljem čl. 14. Odluke donijeta
je ova Odluka o poništenju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostoraljekarna/prodavaonica lijekova.
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