REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PERUŠIĆ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:
URBROJ:
PERUŠIĆ, 15.10.2021. godine
Na temelju članka 391. st. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
143/12, 152/14), članka 30. Statuta Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske
županije broj 5A/21) i članka 26. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja
nekretninama u vlasništvu Općine Perušić („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj
2/18) Općinsko vijeće Općine Perušić donosi
ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje kupoprodajnog ugovora za kupnju
zemljišta u vlasništvu Općine Perušić (1/1) k. č. br. 3883 k. o. Perušić
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Perušić, 29305600567, Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić
donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za sklapanje kupoprodajnog ugovora za
kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Perušić k.č.br. 3883 k.o. Perušić ukupne površine 1008
m2 početne tržišne vrijednosti 70.388,00 kuna.
Članak 2.
Kriterij odabira najpovoljnije ponude bio je najviša ponuđena cijena ponude koja udovoljava
svim uvjetima iz javnog natječaja, a ne niža od početne tržišne cijene nekretnine iz javnog
natječaja.
Na objavljeni javni natječaj u propisanom roku pristigla je jedna ponuda za k.č.br. 3883 k.o.
Perušić površine 1008 m2 i to ponuditelja:
- FEMA d.o.o., OIB: 76690464588, Zagrebačka 35, 53000 Gospić sa ponuđenom
kupoprodajnom cijenom od 70,00 kn/m2, odnosno ukupno 70.560,00 kuna.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Perušić na temelju provedenog postupka javnog natječaja od strane
Povjerenstva za provedbu javnog natječaja izabire kao najpovoljniju ponudu za sklapanje
kupoprodajnog ugovora ponudu FEMA d.o.o., OIB: 76690464588, Zagrebačka 35, 53000
Gospić

Članak 4.
Konačna kupoprodajna cijena u iznosu od 63.504,00 kuna koja je dobivena nakon
uračunavanja uplaćene jamčevine u iznosu od 7.056,00 kunu biti će plaćena sukladno
ugovoru o kupoprodaji između prodavatelja i kupca koji će se sklopiti nakon stupanja na
snagu ove odluke.
Članak 5.
Ova odluka objavit će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije, a stupa na snagu
danom donošenja
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