
 

 

 

 

 

Temeljem članka 21. Izjave o ustroju društva HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom 
odgovornošću (posl. broj: OU-87/12) i Odluke Uprave ur.broj. DIR-13-14-7478/04 od 22. 
prosinca 2014. godine,  Uprava Društva raspisuje  

                                            J A V N I   N A T J E Č A J 

za prodaju nekretnina u Vinkovcima, H.V.Hrvatinića  

PREDMET   PRODAJE: 

1. oranica  čkbr. 5956/5 površine 10389 m2, upisana  u zemljišnim knjigama kod Općinskog 
suda u Vinkovcima,  k.o. Vinkovci,  zk.ul. 8404, u Ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića   

Nekretnina se prodaje uz po četnu cijenu za javni natje čaj u iznosu 99.930,37 EUR-a 
(slovima:devedesetdevettisu ćaidevetstotrideseteuraitridesetsedamcenta) plativo u 
kunskoj protuvrijednosti po srednjem te čaju HNB na dan pla ćanja. 

 

2. oranica  čkbr. 5956/42 površine 1355 m2, upisana  u zemljišnim knjigama kod Općinskog 
suda u Vinkovcima,  k.o. Vinkovci,  zk.ul. 4056, u Ulici Hrvoja Vukčića Hrvatinića   

Nekretnina se prodaje uz po četnu cijenu za javni natje čaj u iznosu 13.035,10 EUR-a 
(slovima:trinaesttisu ćaitridesepeteuraidesetcenta) plativo u kunskoj prot uvrijednosti 
po srednjem te čaju HNB na dan pla ćanja. 

Kupac pla ća porez na promet nekretnina kao i sve ostale trošk ove vezane za ovjeru 
kupoprodajnog ugovora i uknjižbu nekretnina.  

 

POSEBNE  OBVEZE PONUDITELJA- KUPCA: 

1. Ponuditelj može biti fizička ili pravna osoba koja prema propisima važećim u RH može 
stjecati nekretnine na području RH, 

2. Nekretnina se kupuje po sistemu „viñeno-kupljeno“ 

3. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu za sudjelovanje u natječaju u iznosu od 10% od 
početne cijene nekretnine iz javnog natječaja. Jamčevina se uplaćuje na IBAN transakcijskog 
računa Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, HR46 2340 0091 1001 0036 0 PRIVREDNA BANKA 
ZAGREB d.d., sa svrhom doznake „jamčevina za natječaj za kupnju nekretnina u 
VINKOVCIMA“. Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, jamčevina će se vratiti u roku 
8 dana po okončanju postupka natječaja. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao 
najpovoljnija, jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj 
u odreñenom roku po pozivu za sklapanje ugovora o kupoprodaji ne sklopi ugovor, smatra se 
da je odustao od sklapanja ugovora i nema pravo na povrat jamčevine. 



4. Kao najpovoljnija ponuda uzet će se ponuda s najvišom cijenom. 

5. Rok za podnošenja pisanih ponuda je petnaest  dana od objave natječaja, a ponuditelji su 
dužni postupiti na sljedeći način: 

-Zatvorene pisane ponude dostaviti preporučenom pošiljkom ili predati putem urudžbenog 
zapisnika u zatvorenoj omotnici od 7,00 do 15,00 sati na adresu Hrvatske šume d.o.o., 
10000 Zagreb, Lj. F. Vukotinovića 2, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnine u 
Vinkovcima- ne otvarati “. 

Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati : 

a) Naziv i adresu ponuditelja, OIB, IBAN transakcijskog računa radi povrata jamčevine,       - 
- za pravne osobe: dokaz iz sudskog registra - izvornik ili ovjerenu presliku rješenja 
trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatke iz  registra obrtnika ne starije od 30 dana 
od dana podnošenja ponude, te ime osobe ovlaštene za zastupanje,  

- za fizičke osobe: presliku osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu. 

b) Brojkom  i slovima točno ispisanu visinu ponuñene kupoprodajne cijene koja ne može biti 
manja od početne cijene iz natječaja.                                                             

c)  Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja te da predmet kupoprodaje uzima u 
viñenom stanju. 

d) Dokaz o uplaćenoj jamčevini 

6. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne 
udovoljavaju općim uvjetima natječaja, neće se uzimati u razmatranje. 

7.  S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji nekretnine kojim će se 
regulirati sva prava i obveze ugovornih strana. Kriterij izbora najpovoljnijeg ponuditelja je 
najviša ponuñena cijena. 

8. Kupac je dužan u roku od 30 dana od poziva na sklapanje kupoprodajnog ugovora isti 
sklopiti sa HŠ d.o.o. 

Hrvatske šume d.o.o. zadržavaju pravo ne izabrati n iti jednog ponuditelja, te pravo 
poništenja natje čaja.                                                    

 

 
 
 


