
  
          

REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

 

 

OPĆINA LOVINAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

Klasa: 334-01/17-01/09 
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Temeljem članka 2. Odluke o prodaji poslovnih udjela u trgovačkom društvu LITO d.o.o., 

KLASA:334-01/17-01/09 URBROJ:2125/10-17-01 od 8. prosinca 2017. te članka 50. Statuta 

Općine Lovinac („Glasnik“ Općine Lovinac br. 11/13,18/13), općinski načelnik Općine 

Lovinac dana 9. prosinca 2017. raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU POSLOVNOG UDJELA OPĆINE 

LOVINAC U DRUŠTVU LITO D.O.O. 
 

 

I. Kratak opis društva i predmet Javnog poziva: 

Društvo: LITO društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i turistička 

agencija ( u daljnjem tekstu: LITO d.o.o.) 

Registracija društva: Trgovački sud u Rijeci 

Matični broj subjekta (MBS): 040349445 

OIB: 30220112150 

Sjedište društva: Lovinac, Svetog Mihovila 11 

Temeljni kapital društva: 50.000,00 kuna 

Broj udjela u temeljnom kapitalu: 1 

Broj udjela za prodaju: 1 

Početna vrijednost za prodaju poslovnog udjela: 450.000,00 kuna 

II. Svrha Javnog poziva: 

Svrha ovog Javnog poziva je utvrđivanje postojanja fizičkih i pravnih osoba zainteresiranih za 

kupnju udjela Općine Lovinac u društvu LITO d.o.o. kako bi se, u slučaju iskazanog interesa 

dviju ili više pravnih i/ili fizičkih osoba za kupnju poslovnog udjela, moglo pristupiti 

raspisivanju javnog natječaja za prodaju poslovnog udjela. 

  



III. Rok za podnošenje ponuda:  

Rok za podnošenje ponuda je 15. prosinca 2017. godine do 15,00 sati.  

Danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u pisarnici Općine Lovinac.  

Ponude predane izvan navedenog roka nisu valjane i neće se uzeti u razmatranje. 

  

IV. Postupak podnošenja ponuda 

Ponude se podnose u utvrđenom roku predajom u pisarnicu Općine Lovinac ili putem pošte u 

zatvorenoj omotnici s naznakom „Za Javni poziv za iskaz interesa za kupnju poslovnih udjela 

Općine Lovinac u društvu LITO d.o.o. – NE OTVARATI" na adresu: Općina Lovinac, 

Lovinac, Svetog Mihovila 11. 

Ovaj poziv za iskazivanje interesa upućen je osobama koje udovoljavaju sljedećim kriterijima:  

-nisu u procesu likvidacije niti su insolventni niti se nad njima provode postupci prisilne 

administracije, stečaja ili drugi slični postupci niti bilo koji drugi postupci koji upućuju na 

insolventnost ili prekid poslovnih aktivnosti 

- nemaju dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava 

Republike Hrvatske 

- nemaju dugova prema Općini Lovinac po bilo kojoj osnovi. 

Obzirom na svrhu ovog Javnog poziva, pismo namjere nema zadanu formu i ne traži se posebna 

dokumentacija uz pismo namjere, potrebno je samo da se iz pisma može nedvosmisleno 

identificirati zainteresiranog investitora, te njegov interes za kupnju poslovnog udjela u društvu 

LITO d.o.o. te naknada koju je spreman platiti.  

 

V. Pridržana prava  

Ovaj Javni poziv ima za svrhu ispitivanje tržišta i ne predstavlja ponudu za prodaju poslovnog 

udjela u društvu LITO d.o.o., te ne postoji obveza Općine Lovinac na prodaju navedenog 

poslovnog udjela niti obveza raspisivanja natječaja za takvu prodaju.  

Objava ovog javnog poziva ili primitak bilo kakvog iskaza interesa ne stvara nikakvu obvezu 

Općine Lovinac ili zainteresirane osobe na prodaju ili kupnju poslovnog udjela u društvu LITO 

d.o.o. niti može predstavljati osnovu za bilo kakav zahtjev ili pravo takvih stranaka da zatraže 

ispunjenje bilo kakve činidbe od strane Općine Lovinac, po bilo kojoj osnovi.  

 

Za sve upite zainteresirani se ponuditelji mogu obratiti na: Jedinstveni upravni odjel Općine 

Lovinac, telefon: 053/681-005, e-mail: opcina@lovinac.hr. 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ivan Miletić, v.r. 

 

 


