
Na temelju članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik (“Službeni vjesnik Brodsko-

posavske županije” broj 8/09 i 3/13), Natječaja za prikupljanje ponuda od 25. srpnja 2008., 

Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Brodski Stupnik 

(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» broj: 10/11 ) Općinsko vijeće općine Brodski 

Stupnik na svojoj 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2017. godine, donijelo je  

 

O  D  L  U  K  U 

o prihvaćanju ponude za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni  „Rižino polje“  

Brodski Stupnik tvrtki «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4  
 

 

I. 
 U skladu s raspisanim Natječajem objavljen u «Posavskoj Hrvatskoj» od 25. srpnja 

2008. godine, Općinsko vijeće i Načelnik općine Brodski Stupnik prihvaćaju prodaju  

zemljišta u Poslovnoj zoni „Rižino polje“ Brodski Stupnik, upisano u Z.K.ul.1279 označeno 

kao:  

-  k.č. broj 1915/5 Livada Jelas u površini od 5001m
2  

k.o. Stari Slatinik  

-  k.č. broj 1915/7 Livada Posavska ulica u površini od 13.769 m
2
 k.o. Stari Slatinik 

ponuditelju tvrtki «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4, 

OIB:89230529680 po cijeni od 10,00 kuna/m
2 

 što ukupno iznosi 187.700,00 kuna.  

 

II. 
 Ovlašćuje se Općinski načelnik na zaključivanje predugovora o prodaji zemljišta  

ponuditelju «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4 kojim će se regulirati svi 

imovinsko pravni odnosi. 

O b r a z l o ž e n j e 

Tvrtka «VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4, prijavila se na Natječaj 

objavljen u «Posavskoj Hrvatskoj» od 25. srpnja 2008. godine. U vrijeme raspisivanja 

natječaja predmetna čestica bila je označena kao k.č. broj 1915/1 površine 77136m
2
 k.o. Stari 

Slatinik te je u međuvremenu došlo do promjene naziva čestice, cijepanjem na više 

katastarskih čestica  slobodnih za prodaju i sada nose oznaku kao:      

-  k.č. broj 1915/5 Livada Jelas u površini od 5001m
2  

k.o. Stari Slatinik  

-  k.č. broj 1915/7 Livada Posavska ulica u površini od 13.769 m
2
  k.o. Stari Slatinik 

 Tvrtka „VINDON» d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 4 je uz prijavu na Natječaj  

priložila svu traženu dokumentaciju: investicijski program, izvadak iz sudskog registra, 

podatke o solventnosti  na dan 30.10.2017.,  informaciju o bonitetu, račun dobiti i gubitka  za 

2015 i 2016., potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, potvrdu Općine da nema duga, 

potvrdu o izvršenoj uplati jamčevine i tako ispunila sve uvjete iz Natječaja te je Općinsko 

vijeće jednoglasno donijelo Odluku o prihvaćanju ponude. 

   

KLASA: 940-01/17-01/38 

URBROJ:2178/03-02-17-5 

Brodski Stupnik,  18. prosinac 2017.g. 

                              Predsjednik Općinskog vijeća  

      Zlatko Prskalo, bacc.admin.publ. 

                               

Dostaviti:  

1. “VINDON” d.o.o. Slavonski Brod, Lučka ulica 44 

2. Dosje sjednica, 

3. Pismohrana, 

4. Računovodstvo 

5. Evidencija nekretnina  


