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OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE LOPAR 

 

PREDMET:  DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE 

 
 

 Sukladno članku 19. i članku 37. Statuta Općine Lopar («Službene novine 

Primorsko-goranske županije» broj 8/18 i 35/18) Općinskom vijeću Općine Lopar 

dostavlja se prijedlog Odluke o odabiru temeljem natječaja za prodaju nekretnine u 

poslovnoj zoni Sorinj. 

 Općinsko vijeće na svojoj 17. sjednici, donijelo je Zaključak o raspisivanju natječaja o 

prodaji nekretnine unutar poslovne zone Sorinj, označena kao k.č. 1557/8 k.o. Lopar. 

 Natječaj je objavljen dana 18. ožujka 2019. godine na oglasnim pločama i internet 

stranici Općine Lopar (KLASA:302-01/19-01/01, URBROJ:2169/02-01-19-01), 

prethodna obavijest objavljena u Novom listu dana 17. ožujka 2019. godine, u trajanju 

od osam dana. Javno otvaranje održano je 26. ožujka 2019. godine.  

 Na natječaj nije pristigla niti jedna ponuda pa je isti ponovljen u periodu od 29. 

travnja do 07. svibnja 2019. godine  

 Pristigla je jedna ponuda, zainteresiranog gospodarskog subjekta Elpaso d.o.o. 

Lopar, Lopar 564. Nažalost, radi izvanrednih okolnosti, Elpaso d.o.o. Lopar odustalo je 

od kupnje nekretnine te je natječaj ponovljen.  

 Ponovljeni natječaj objavljen je dana 08. srpnja 2019. godine na oglasnim 

pločama i internet stranici Općine Lopar (KLASA:302-01/19-01/05, URBROJ:2169/02-

01-19-01), prethodna obavijest objavljena u Novom listu dana 07. srpnja 2019. godine, 

u trajanju od osam dana. Javno otvaranje održano je 16. srpnja 2019. godine. Na natječaj 

je pristigla jedna ponuda, gospodarskog subjekta Težak d.o.o. Lopar, Lopar 611/A. 

 Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da je ponuda potpuna, sadrži 

traženu dokumentaciju po natječaju, jamčevina uredno uplaćena, ponuđeni iznos je 

535.216,54 kuna.  

 Slijedom navedenog, općinskom vijeću se predlaže donošenje Odluke o odabiru 

ponude Težak d.o.o. Lopar, Lopar 611/A i zaključka kojim se općinski načelnik ovlašćuje 

za potpisivanje kupoprodajnog ugovora. 

 

Općinski načelnik 

Josip Borić  
Prilog:  

- Nacrt  Odluke o odabiru 

- Nacrt Zaključka  

 



              
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LOPAR 

Općinsko vijeće 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Lopar, ___________ 2019. 

 

 

 

 Općinsko vijeće Općine Lopar na svojoj __ sjednici održanoj dana __________ 2019. 

godine, donijelo je slijedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 

I. 

 Temeljem Odluke o odabiru KLASA:_______________, URBROJ:______________, 

općinskom načelniku se izdaje odobrenje za sklapanje kupoprodajnog ugovora s 

gospodarskim subjektom Težak d.o.o. Lopar, Lopar 611/A za kupoprodaju nekretnine 

označene kao k.č. 1557/8 k.o. Lopar. 

 

 

 

II. 

 Zaključak se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar na daljnje 

provođenje. 

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće Općine Lopar 

Predsjednik 

Dino Ivanić, bacc.oec. 


