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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PIĆAN 
Općinsko vijeće 

 

Pićan 40, 52332 Pićan 
Tel: +385 52 887 048, Fax: +385 52 887 058 
E-mail: opcina.pican@pu.t-com.hr 
Web: www.pican.hr 
OIB: 30638625602 

 
KLASA: 021-05/21-01/13 
URBROJ: 2144/05-03-01-21-19 
Pićan, 17. prosinca 2021. godine 
 

Temeljem članka 19. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 
– pročišćeni tekst), članka 18. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Pićan 
(„Službene novine Općine Pićan“ br. 3/15), te na temelju Prijedloga za donošenje Odluke o izboru 
najpovoljnijeg ponuditelja Povjerenstva za raspolaganje nekretninama (KLASA: 944-01/21-01/14, 
URBROJ: 2144/05-02-01-21-7 od 14. prosinca 2021. godine), Općinsko vijeće Općine Pićan donosi  
 
 

O  D  L  U  K  U 
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

 
 

Članak 1. 
 Javni natječaj za prodaju nekretnina (KLASA: 944-01/21-01/14, URBROJ: 2144/05-01-

01-21-1 od 01. prosinca 2021. godine i Natječaj - dopuna KLASA: 944-01/21-01/14, URBROJ: 2144/05-
01-01-21-2 od 02. prosinca 2021. godine), kojim je raspisan natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu 
Općine Pićan, u naselju Orič, upisanih u zk. ul. br. 2145, udio vlasništva 1/1, i to nekretnine k.č. 12788 
k.o. Pićan, upisane kao „vinograd“ površine 436 m2, nekretnine k.č. 12795 k.o. Pićan, upisane kao 
„šuma“ površine 1180 m2, te nekretnine k.č. 12793/2 k.o. Pićan, upisane kao „vinograd“ površine 552 
m2, objavljen je na web stranici Općine Pićan te na oglasnoj ploči dana 01. prosinca 2021. godine, a 
postupak je provelo Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama koje je dana 14. prosinca 2021. godine 
donijelo Prijedlog za donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

Članak 2. 
Prihvaća se Prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama za donošenje Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja, te će se prihvatiti ponuda za nekretninu: 
 

• k.č. 12788 k.o. Pićan (Orič), površine 436 m2, upisane u zk. ul. br. 2145, uz prihvaćanje ponude 
od: 
Dalibor Lukež, Orič 33A, Pićan, OIB: 26316511836, 

u ukupnom iznosu od 9.600,00 kuna, 

 

• k.č. 12795 k.o. Pićan (Orič), površine 1180 m2, upisane u zk. ul. br. 2145, uz prihvaćanje 
ponude od: 
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Dalibor Lukež, Orič 33A, Pićan, OIB: 26316511836, 
u ukupnom iznosu od 27.000,00 kuna, 

 

• k.č. 12793/2 k.o. Pićan (Orič), površine 552 m2, upisane u zk. ul. br. 2145, uz prihvaćanje 
ponude od: 
Elvis Brenko, Orič 36, Pićan, OIB: 69703712985, 

u ukupnom iznosu od 13.500,00 kuna. 
 
 

Članak 3. 
 Ovlašćuje se Načelnik Općine Pićan za sklapanje Kupoprodajnih ugovora sa odabranim 
ponuditeljima u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.  
 

Članak 4. 
Ponuditelji imaju pravo podnijeti prigovor u roku od 8 dana od primitka ove Odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 
 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Pićan“. 
 

Općina Pićan 
Općinsko vijeće 

Predsjednik vijeća 
Daniel Stanić 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


