REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOPAR
Općinski načelnik
Lopar, 13. ožujak 2018. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LOPAR

PREDMET: DONOŠENJE ZAKLJUČKA O POTPISIVANJU UGOVORA U
PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA
NA NADMETANJE

Sukladno članku 37. Statuta Općine Lopar («Službene novine Primorsko-goranske
županije» broj 13/13 i 36/13) Općinskom vijeću Općine Lopar dostavlja se prijedlog
Zaključka o potpisivanju ugovora u pregovaračkom postupku bez prethodne objave
poziva na nadmetanje, JNMV-03/18 za predmet nabave Nastavak ažuriranja i unosa baza
podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom pod zajedničkim nazivom
ATLAS 14®.

Općinski načelnik
Josip Borić

Prilog: Nacrt Zaključka

REPUBLIKA HRVATSKA
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Lopar, ______________ 2018.

Općinsko vijeće Općine Lopar na svojoj 7. sjednici održanoj dana __________ 2018.
godine, donijelo je slijedeći

ZAKLJUČAK

I.
Ovlašćuje se općinski načelnik da u ime Općine Lopar sklopi ugovor s Geodetskim
zavodom Rijeka d.o.o., Dr. Frana Kresnika 33, Rijeka, Ugovor o nabavi i isporuci usluga za
Nastavak ažuriranja i unosa baza podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom
– ATLAS 14®.
Ugovor se sklapa kao rezultat provedenog postupka javne nabave – pregovarački
postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje.

II.
Zaključak se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lopar na daljnje
provođenje.

Općinsko vijeće Općine Lopar
Predsjednik
Dino Ivanić, bacc.oec.

O b r a z l o ž e nj e
uz Nacrt Zaključka

I. PRAVNI TEMELJ DONOŠENJA ZAKLJUČKA
Pravna osnova za donošenje ovog Zaključka sadržana je u članku 37. Statuta
Općine Lopar (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/13 i 36/13) koji
se veže na 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,
137/15 i 123/17) prema kojima općinski načelnik ima pravo odlučivati o stjecanju i
otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolagati ostalom imovinom Općine Lopar u
pojedinačnom iznosu koji ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u
godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i
pokretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Općinski načelnik u 2018. godini
može odlučivati o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina i raspolagati ostalom
imovinom Općine Lopar u pojedinačnom iznosu koji ne prelazi vrijednost od 70.000,00
kuna. Za vrijednosti iznad navedenog iznosa nadležno je Općinsko vijeće.

II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA
KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ZAKLJUČKA
Ugovaranjem nabave i isporuke usluga za Nastavak ažuriranja i unosa baza
podataka putem postojećeg sustava za upravljanje prostorom prikupiti će se podatci o
površinama svih objekata u Loparu i stvoriti uvjeti za potpunu naplatu prihoda Općine
Lopar, ali i komunalnog društva jer će podatci poslužiti za obračun cijene odvoza
komunalnog otpada.

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ODLUKE TE NAČIN KAKO
ĆE SE OSIGURATI
Za potrebe provođenja osigurana su sredstva u proračunu Općine Lopar za 2018.
godinu.

IV. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PRIJEDLOGA ODLUKE
Općina Lopar provela je pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na
nadmetanje, preko elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina, u trajanju od
15. veljače 2018. godine (datum slanja u EOJN 14. veljače 2018.) do 20. veljače 2018.
godine.
Sukladno članku 85. i članku 131. stavak 1. točka 2.c Zakona o javnoj nabavi („Narodne
novine“ broj 120/16) putem sustava EOJN pozvan je na dostavu ponude gospodarski
subjekt Geodetski zavod Rijeka d.o.o. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 280.000,00
kuna bez PDV-a. Povjerenstvo za provedbu postupka pristiglu je ponudu pregledalo,

sačinilo zapisnik o pregledu i ocjeni ponude te dalo prijedlog općinskom načelniku o
donošenju Odluke o odabiru ponude ponuditelja Geodetski zavod Rijeka d.o.o. u iznosu od
279.981,00 kuna bez PDV-a, odnosno 349.976,25 kuna s PDV-om.

Općinski načelnik
Josip Borić

DOSTAVITI:
- Općinskom vijeću Općine Lopar
- Pismohrana, ovdje

