
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA: 940-06/17-01/14 

URBROJ: 2104/01-01/4-17-4 

Supetar, 26. rujna 2017. godine 

 

Temeljem objavljenog Javnog natječaja za prikupljanje najpovoljnijih pismenih ponuda za 

prodaju nekretnine čest. zem. 429/1 k.o. Splitska, a koji je natječaj je objavljen u dnevnom 

tisku dana 6. rujna 2017. godine, Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja donosi   

 

 

OBAVIJEST 

o vremenu i mjestu otvaranja pisanih ponuda 

Slijedom objavljenog Javnog natječaja za prodaju nekretnine čest. zem. 429/1 k.o. Splitska, a 

koji je natječaj je objavljen u dnevnom tisku dana 6. rujna 2017. godine, obavještavaju se svi 

ponuditelji da će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja otvoriti pisane ponude: 

- dana 29. rujna 2017. godine (petak) u 15.00 sati u prostorijama Grada Supetra, 

Supetar, Vlačica 5 - 

Povjerenstvo će na sjednici: 

 

- utvrditi da li je natječaj propisno objavljen, 

- utvrditi koliko je pristiglo ponuda, 

- utvrditi da li su pristigle ponude pravodobne, te da li sadrže svu potrebnu 

dokumentaciju i dokaze koji su potrebni po natječaju, 

- izvršiti provjeru uplaćenog iznosa jamčevine po priloženoj virmanskoj uplatnici,  

- izraditi zapisnik o svim radnjama tijekom postupka otvaranja ponuda s evidentiranjem 

svih nazočnih na samoj sjednici, a koji potpisuju svi članovi Povjerenstva i dva 

ovjerovitelja zapisnika, koje članovi Povjerenstva biraju između sebe. 

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu pod uvjetom da 

ispunjava i sve druge uvjete natječaja. U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuditelja, 

najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet 

da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. U slučaju da istu najvišu 

kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, odmah nakon otvaranja ponuda 

pristupit će se usmenom javnom nadmetanju. 
 

Povjerenstvo donosi zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, najkasnije u roku 8 (osam) 

dana od dana otvaranja ponuda i o tome obavještava sve ponuditelje, te gradonačelnicu Grada 

Supetra. 

 

 

                      
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

SPLITSKO-DALMATINSKA 

ŽUPANIJA 

G R A D    S U P E T A R 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU 

JAVNOG NATJEČAJA 



Temeljem zaključka povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gradonačelnica Grada 

Supetra pozvati će odabranog ponuditelja na sklapanje kupoprodajnog ugovora. 

 

 

 

         PREDSJEDNICA 

Danijela Kirigin, dipl. iur., v.r. 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

- na oglasnoj ploči Grada Supetra 

- na web stranici Grada Supetra 

- Pismohrani, ovdje 
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