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Pićan, 28. siječnja 2016. godine 

 

Temeljem članka 18. točka 2. Statuta Općine Pićan (Službene novine Općine Pićan br. 

2/12), Općinsko vijeće Općine Pićan na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2016. godine donosi 

sljedeću  

O D L U K U 

o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora 

 

Članak 1. 

Prihvaća se prijedlog za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora Hrvatske pošte d.d., 

koji se tiče zakupa poslovnog prostora u naselju Pićan, Pićan 61, kojim se predlaže smanjenje 

mjesečnog iznosa zakupa na 50,00 kuna te sklapanje ugovora na određeno vrijeme od 3 godine. 

 

Članak 2. 

Ovlašćuje se Načelnik Općine Pićan da sa Hrvatskom poštom d.d. sklopi Ugovor o zakupu 

poslovnog prostora iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Pićan. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Dana 15. siječnja 2016.g. (Klasa: 022-05/16-01/5, Urbroj: 2144/05-01-16-1) Hrvatskoj pošti 

d.d. je poslana ponuda za produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora, temeljem članka 

6. stavak 3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN br. 125/11, 64/15), s 

obzirom na to da dana 10. veljače 2016. godine ističe Ugovor o zakupu poslovnog prostora u 

Pićnu (Klasa: 022-05/11-01/25, Urbroj: 2144/05-01-11-1 od 10. veljače 2011. godine). 

Ponudom je predloženo da se uvjeti iz trenutnog Ugovora ne mijenjaju. Hrvatska pošta d.d. 

predlaže smanjenje mjesečnog iznosa zakupa na 50 kuna, te sklapanje ugovora na određeno 

vrijeme od 3 godine, umjesno dosadašnjih 202,50 kuna mjesečno i trajanje ugovora od 5 godina. 

Općinsko vijeće prihvaća prijedlog. Načelnik Općine Pićan se ovlašćuje za potpisivanje 

Ugovora o zakupu poslovnog prostora sa Hrvatskom poštom d.d. 
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