
 Temeljem Zaključka Općinskog vijeća Općine Lopar sa sjednice održane dana 14. ožujka 

2017. godine, KLASA:023-05/17-01/01, URBROJ:2169/02-01-17-36, Općina Lopar objavljuje 

 

 

N A T J E Č A J 
za prodaju tehničko-građevnog kamena 

 

 

      I. PRODAJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA  

1. Predmet prodaje po natječaju je tehničko-građevni kamen iz iskopa u radnoj zoni „Sorinj“ 

u količini od 2000m
3
 po početnoj cijeni od 55,00kn/m

3
. 

 

    II. UVJETI PRODAJE 

1. Natječaj se provodi putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda. 

2. Jamčevina iznosi 30% cijene navedene u točki I. natječaja.  

3. Jamčevinu ponuđač uplaćuje u korist žiro računa Općine Lopar broj: 2340009-

1862400008 koji se vodi kod PBZ d.d. uz naznaku poziva na broj 7757-OIB. Sudionicima 

natječaja jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru ponude, a 

ponuđaču čija ponuda bude prihvaćena jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu 

nekretnine. U slučaju da ponuđač čija ponuda bude prihvaćena odustane od kupnje, gubi 

pravo na povrat jamčevine. 

 

III. PONUDA 

 Ponuda mora sadržavati: 

- podatke o natjecatelju (za fizičke osobe: ime i prezime, prebivalište, presliku 

osobne iskaznice; za pravne osobe: izvadak iz sudskog registra), 

- dokaz o uplaćenoj jamčevini 

- iznos ponuđene cijene 

- broj bankovnog računa radi povrata jamčevine 

 

IV. DOSTAVA PONUDE 

Natječaj je otvoren do 28. travnja 2017. godine, do 12 sati, a objaviti će se na oglasnoj ploči 

Općine Lopar i službenoj internet stranici Općine Lopar. Pisane ponude dostavljaju se u 

zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA LOPAR, Lopar 289a, 51281 Lopar s obveznom 

naznakom «NE OTVARAJ - ZA NATJEČAJ OTKUP TEHNIČKO-GRAĐEVNOG 

KAMENA». 

 

 V. OBAVIJEST O ODABIRU PONUDE 

Odluka o odabiru dostavlja se ponuditeljima u roku od 8 (osam) dana od donošenja iste.  

 

Sve informacije i pojašnjenja natječaja mogu se dobiti u Općini Lopar, Lopar 289a, 51281 

Lopar  ili na broj telefona 051/775-593, svaki radni dan od 08:00 do 11:00 sati.   

 

Zadržava se pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude i pri tom Općina Lopar ne snosi 

odgovornost spram ponuditelja. 

 

 

Lopar, 21. travnja 2017. godine 


