
                           
         

             REPUBLIKA HRVATSKA 

    BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

                  OPĆINA SEVERIN 

                     ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 

 

KLASA: 372-03/18-01/01 

URBROJ: 2123/04-01/18-02 

 

U Severinu, 02.02.2018. godine 

 

Sukladno odredbi članka 16. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu 

Općine Severin („Službeni glasnik Općine Severin“ broj: 03/17) i Odluke o raspisivanju 

javnog natječaja za davanje u zakup za poslovnim prostorom u Severinu, Severin 239 

(„Službeni glasnik Općine Severin“ broj: 06/17), a nakon provedenog postupka javnog 

natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Severin – poslovni prostor u 

Severinu, Severin 239, klasa: 372-03/18-01/01, urbroj: 2123/04-01/18-01 od 16.01.2018. 

godine, zamjenik općinskog načelnika Općine Severin, nakon otvaranja i pregleda ponuda te 

ocijene pristiglih ponuda donosi sljedeću: 

 

O D L U K U 

 

 

o odabiru najpovoljnije ponude za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Severin – poslovni prostor u Severinu, Severin 239 

 

 

Članak 1. 
  

U provedenom postupku javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine 

Severin i to poslovnog prostora koji se nalazi u Severinu, na adresi Severin 239, dana 29. 

siječnja 2018. godine Općinsko vijeće Općine Severin kao tijelo nadležno za otvaranje i 

ocjenu ponuda izvršilo je otvaranje, uvid i ocjenu prispjelih ponuda, a o čemu je sačinjen 

zapisnik. 

 

Uvidom u pristigle ponude utvrđeno je kako su se na javni natječaj prijavila dva ponuditelja i 

to:  

 

 

1. Trgovačko društvo Fadljević d.o.o. iz Nove Plošćice 114, OIB: 22807761374 s 

ponudom za mjesečni najam poslovnog prostora u iznosu od 2.548,00 kuna, 

2. Trgovačko društvo ŠPAR d.o.o. iz Bjelovara, Braće Diviš 14A, OIB: 19648571702 s 

ponudom za mjesečni najam poslovnog prostora u iznosu od 3.535,00 kuna. 

 

 

 



Članak 3. 

 

S obzirom na navedeno u članku 1. ove Odluke, a sukladno utvrđenom prilikom postupka 

otvaranja i ocijene ponuda kao najpovoljniji ponuditelj izabrano je trgovačko društvo ŠPAR 

d.o.o. iz Bjelovara, Braće Diviš 14A, OIB: 19648571702 s ponudom za mjesečni najam 

poslovnog prostora u iznosu od 3.353,00 kuna. 

 

Članak 4. 

 

S odabranim ponuditeljem zaključit će se poseban Ugovor o zakupu poslovnog prostora 

sukladno posebnim propisima, a u roku od 10 dana od dana dostave ove Odluke ponuditelju. 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka dostavlja se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude bez 

odgode Ponuditelju na dokaziv način -  preporučenom poštom s povratnicom. 

 

Jedan primjerak Odluke, zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju ponuda dostaviti će se i 

onim ponuditeljima čije ponude nisu odabrane. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Općine Severin. 

 

 

 

Zamjenik Općinskog načelnika 

          Općine Severin 

         Stevo Fuček 

    

 

        
 

 

 


