Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98,
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48.
stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine« broj
33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i
19/13) te čl. 35. Statuta Općine Fužine („Službene novine“ Primorsko-goranske županije
broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici od 03.11.2016.
godine donosi slijedeću

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
za kupnju zemljišta u vlasništvu Općine Fužine
Članak 1.
Sukladno Odluci o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Fužine
klasa: 021-05/16-01/04 urbroj: 2112/03-01-16-12 koju je donijelo na svojoj sjednici od 21.
rujna 2016. godine ovo Općinsko vijeće, raspisan je javni natječaj za prodaju dijela
nekretnina koje su u vlasništvu Općine Fužine.
Javni natječaj objavljen je u Novom listu 28.09. 2016. godine, a također i na oglasnim
pločama Općine Fužine te internet stranicama.
Članak 2.
Temeljem provedenog natječaja, Izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja te
suglasnosti i mišljenja Općinskog načelnika, za nekretninu označenu kao
a) k.č. br. 765/24 k.o. Vrata, u naravi pašnjak gmajna, unutar građevinskog
područja, površine 914 m2 ili 254 čhv, po početnoj cijeni od 184 kn/m2
odabire se kao najpovoljnija ponuda za kupnju navedene nekretnine ponuda Alenka
Ilijašević, Blažići 11, Viškovo OIB: 94064913045, sa ponuđenom cijenom od 185,00
kuna/m2, odnosno za cijelu nekretninu od 914 m2 ukupna kupoprodajna cijena iznosi
169.090,00 kn.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da sukladno ovoj Odluci te uvjetima iz natječaja sa
ponuditeljem iz čl. 2. ove Odluke sklopi kupoprodajni ugovor.
Sredstva ostvarena ovom prodajom planirana su radi otkupa dijela zemljišta za adrenalinski
centar (54.405,44 kn) te zamjenu pokrova na hali br. 6 u Poslovnoj zoni Lič (120.090,00
kn).
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenim novinama“
Općine Fužine.
KLASA: 021-05/16-01/05
URBROJ: 2112/03-01-16-05
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