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Vladislavci,  21. listopada 2020. 

 
Na temelju objavljenog javnog natječaja za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Vladislavci 

objavljenog dana 15. rujna 2020. godine na službenoj Internet stranici Općine Vladislavci www.opcina-

vladislavci.hr i na oglasnim pločama Općine Vladislavci, članka 7. Odluke o raspisivanju javnog 

natječaja za prodaju zemljišta  u vlasništvu Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ broj 8/20) i 

članka 36. Statuta Općine Vladislavci („Službeni glasnik“ Općine Vladislavci broj 3/13, 3/17, 

2/18, 4/20, 5/20 – pročišćeni tekst i 8/20), a temeljem prijedloga Povjerenstva za provedbu 

postupka  prodaje nekretnine  u  vlasništvu  Općine Vladislavci, općinski načelnik Općine 

Vladislavci donosi 

 

ODLUKU 

o izboru najpovoljnije ponude 

 

I. 

Kao najpovoljnija ponuda u postupku prodaje zemljišta označenog kao k.č.br. 200/2, upisana u 

zk.ul.broj: 614, k.o. Hrastin, površine 655,00 m 2 u vlasništvu Općine Vladislavci objavljenog 

dana 15. rujna 2020. godine na službenoj Internet stranici Općine Vladislavci www.opcina-

vladislavci.hr i na oglasnim pločama Općine Vladislavci odabrana je ponuda ponuditelja 

NADBISKUPIJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKA, ŽUPA ROĐENJA SV. IVANA 

KRSTITELJA VLADISLAVCI Vladislavci, Kralja Tomislava 135, OIB: 64928874184 sa 

cijenom ponude od 31.500,00 kuna (slovima: tridesetijednatisućapetstotinakuna) 

 

Razlog odabira: Najviše ponuđeni iznos za kupoprodaju predmetnog zemljišta. 

 

 

II. 

 

Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja: 

 

1. NADBISKUPIJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKA, ŽUPA ROĐENJA SV. IVANA 

KRSTITELJA VLADISLAVCI, Vladislavci, Kralja Tomislava 135 

 

 

III. 

Zemljište je opterećeno pravom građenja pastoralnog centra u korist Župe Rođenja Svetog 

Ivana Krstitelja Vladislavci na razdoblje od 99 godina, na kojem je izgrađena kapelica, 

parkiralište i dvorište, te se prodaje u zatečenom stanju “VIĐENO – KUPLJENO” što isključuje 

mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi. 



IV. 

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ove Odluke izvršiti uplatu 

preostalog iznosa kupoprodajne cijene na račun Općine Vladislavci IBAN broj: HR 88 2390 

0011 8579 0000 9, model –HR68, poziv na broj – 7757-OIB ponuditelja, a u opisu plaćanja 

treba navesti kupovina zemljišta kč. br. 200/2, k. o. Hrastin u vlasništvu Općine Vladislavci. 

U slučaju da ponuditelj ne izvrši uplatu u navedenom roku smatra se da je odustao od kupnje te 

gubi pravo na povrat jamčevine. 

Po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, Općina Vladislavci će sklopiti ugovor o kupoprodaji 

zemljišta kojim će detaljno regulirati sva međusobna prava i obveze. 

 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će objavljena na službenoj stranici općine 

Vladislavci  i na oglasnim pločama. 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Marjan Tomas, v. r. 

 

 

Dostaviti: 

1. NADBISKUPIJA ĐAKOVAČKO-OSJEČKA, ŽUPA ROĐENJA SV. IVANA 

KRSTITELJA VLADISLAVCI, Vladislavci, Kralja Tomislava 135 

2. Arhiva 

3. Računovodstvo 

4. Oglasna ploča 

 

 

 

 


