Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne
novine" broj 91/1996., 68/1998., 137/1999., 22/2000., 73/2000., 114/2001., 79/2006., 141/2006.,
146/2008., 38/2009., 153/2009., 90/2010., 143/2012. i 152/2014.), članka 48. stavka 3. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/2013 – pročišćeni tekst,
137/2015. i 123/2017.), članka 31. stavka 1. alineje 8. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke
županije“ broj 8/2018. i 12/2018. - ispravak) i članka 62. stavka 2. Odluke o upravljanju imovinom
Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 14/2014.) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 17.
sjednici održanoj 31. siječnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca
I
Kao najpovoljnija ponuda za sklapanje kupoprodajnog Ugovora u provedenom javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Vrbovca, zk.ul.br. 4925, k.č.br. 3295/31, k.o. Vrbovec 1, početne kupoprodajne cijene nekretnine 258.951,00 HRK, odabire se ponuda ponuditelja
Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1., 10000 Zagreb, OIB:
54189804734, po cijeni 258.951,00 HRK, koji je u predmetnom postupku dostavio valjanu ponudu
u skladu s uvjetima javnog natječaja, koja je ujedno i jedino zaprimljena ponuda.
Ponuđena cijena ponuditelja je identična početnoj kupoprodajnoj cijeni određenoj u provedenom javnom natječaju.
II
Ova Odluka zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, neodgodivo će se dostaviti
ponuditelju na dokazivi način.
III
Gradonačelnik Grada Vrbovca sklopit će u ime Grada Vrbovca kupoprodajni Ugovor s
odabranim ponuditeljem u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke, a sukladno uvjetima
javnog natječaja.
IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Danom objave u dnevnom tisku „24sata“ 16. prosinca 2018. godine, Grad Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, pokrenuo je javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada
Vrbovca.
Početna procijenjena kupoprodajna cijena za prodaju nekretnine iznosila je 258.951,00
HRK.
Postupak javnog natječaja proveden je sukladno Odluci o upravljanju imovinom Grada Vrbovca kao postupak javnog prikupljanja ponuda.

Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda započelo je postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponude 21. siječnja 2019. godine u 09:00 sati. Temeljem rezultata pregleda i ocjene
ponuda isto je Povjerenstvo utvrdilo da je u roku zaprimljena jedino ponuda ponuditelja Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1., 10000 Zagreb, OIB:
54189804734. Zaprimljena je ponuda valjana, njezina je cijena identična određenoj početnoj cijeni
za prodaju predmetne nekretnine (258.951,00 HRH # 258.951,00 HRK) te ispunjava sve druge uvjete javnog natječaja.
Prema uvjetima ovog javnog natječaja, a temeljem gore navedenog, isto je Povjerenstvo
predložilo da se donese Odluka o odabiru najpovoljnije ponude i zaključi kupoprodajni Ugovor sa
navedenim ponuditeljem.
Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba.
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