
Klasa: 372-03/12-01/0001 
 
Urbroj: 2104/07-02-01/12-01 od 27. I. 2012. (124) 
 
Na temelju čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11) i Odluke o uvjetima i 
postupku za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Selca broj 1/98, 4/05 i 
3/07), općinski načelnik Općine Selca 27. siječnja 2012. objavljuje 
 

ISPRAVAK 
 

javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za zakup poslovnog prostora, koji je objavljen u 
Narodnim novinama broj 9 od 20. siječnja 2012., na način da se sljedeće točke mijenjaju te sada 

glase: 
 
U točki 1. st. 2. mijenja se i glasi: 
 
Poslovni prostor u središtu mjesta Povlja, u prizemlju zgrade označene kao čest. zgr. 235 k.o. Povlja, 
ukupne površine 110 m², od čega je 70 m² prodajnog prostora, a 40 m² skladišnog prostora. 
 
Točka 5. se mijenja i glasi: 
 
Početni iznos zakupnine iznosi po m²: 15,00 kn, odnosno 1.650,00 kn mjesečno, a utvrđen je 
Odlukom o uvjetima i postupku za davanje u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Općine Selca 
broj 1/98, 4/05 i 3/07). 
 
Jamčevina za sudjelovanje na natječaju iznosi  1.650,00 kn te se polaže kod Splitske banke na žiro-
račun Općine Selca broj 2330003-1838300007, poziv na broj 68 7722-OIB, svrha uplate: »Jamčevina«. 
 
U točki 8. alineja 2. mijenja se i glasi: 
 
»– visinu ponuđene zakupnine prema m² poslovnog prostora« 
 
U točki 9. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 
»Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 15 dana od objave ispravka natječaja.« 
 
U točki 10. se nakon riječi zakupnine dodaju riječi: po m². 
 
Točka 15. Ponude otvara Povjerenstvo 21. veljače 2012. (utorak) u 9 sati, i to u vijećnici Općine Selca. 
 
Napomena: ako je jamčevina uplaćena sukladno natječaju od 20. siječnja 2012., objavljenog u 
Narodnim novinama broj 9/12, ponuditelj je dužan uplatiti razliku od 300,00 kuna, u odnosu na 
jamčevinu iz gornjeg stavka određenu prema m² poslovnog prostora koji se daje u zakup. 
 


