
Temeljem članka 10. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama 

u vlasništvu Općine Lanišće („Službene novine Istarske županije“, broj 9/18.) i članka 61. 

Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, broj 6/17. i „Službene novine 

Istarske županije“, broj 9/18., 7/21., 20/21. i 22/21.) Općinska načelnica Općine Lanišće donosi 

ODLUKU 

o  imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za prodaju 

nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće 

 

Članak 1. 

 Donosi se Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja 

za prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće.  

 Povjerenstvo za provedbu postupka Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu 

i suvlasništvu Općine Lanišće (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastoji se od 3 (tri) člana i 

zadužuje se za razdoblje provođenja Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu i 

suvlasništvu Općine Lanišće. 

 U Povjerenstvo se imenuju:  

 Lorena Žakić, za predsjednicu,

 Saša Aleksić, za člana,

 Anton Šverko, za člana.

 

Članak 2. 

 Povjerenstvo  iz članka 1. ove Odluke obavlja sljedeće poslove: 

 nakon postupka otvaranja ponuda, Povjerenstvo pristupa pregledu pristiglih ponuda u 

svrhu utvrđivanja ispunjavaju li ponude uvjete iz Javnog natječaja,

 zakašnjele, nepotpune i neodređene ponude, kao i one ponude sa ponuđenom cijenom 

nižom od početne, neće se uzeti u razmatranje,

 temeljem provedenog Javnog natječaja Povjerenstvo sastavlja Zapisnik,

 Općinska načelnica na temelju Zapisnika Povjerenstva donosi, odnosno predlaže 

Općinskom vijeću Općine Lanišće donošenje Odluke o izboru najbolje ponude.

 

Članak 3. 

 Članovi Povjerenstva ne mogu sudjelovati u radu Povjerenstva ako se oni sami, njihovi  

bračni/izvanbračni drugovi, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj 

odnosno posvojenik člana Povjerenstva natječu za nekretnine izložene Javnom natječaju. 
 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici Općine 

Lanišće (www.opcinalanisce.com). 

 

KLASA: 943-01/21-01/18 

URBROJ: 2106/02-02-01-21-2 

Lanišće, 16. studenoga 2021. godine 

 

Općinska načelnica 

Roberta Medica, v.r. 
 

 

http://www.opcinalanisce.com/

