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Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Senj objavljuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine  

u Jadranovu, koja se nalazi na k.č. br. 3550/13 K.O. Sveti Jakov  
 

Predmet natječaja je prodaja nekretnine k.č.br. 3550/13, K.O. Sveti Jakov, površine 140 m2 , iz z.k.ul.br.137 K.O. 
Sveti Jakov. 
Početna cijena predmetne nekretnine iznosi 12.272,00 kuna. 
Nekretnina se prodaje po sistemu viñeno kupljeno.  
Kupac plaća porez na promet nekretnina, te sve ostale troškove vezane za ovjeru ugovora i uknjižbu nekretnine i 
trošak procjene nekretnine. 
Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje mogu po propisima važećim u RH stjecati nekretnine na 
području Republike Hrvatske.  
Ponuda mora sadržavati:  

- Osobni podaci: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, preslika osobne iskaznice, ovjereni dokaz o 
državljanstvu, broj tekućeg računa za povrat jamčevine.  

- Za pravne osobe: naziv, sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra trgovačkog suda u izvorniku ili ovjerenoj 
preslici, odnosno obrtnice ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, broj žiro računa za povrat 
jamčevine. 

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

- Izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja, te da predmet kupoprodaje uzima u viñenom stanju. 
- Dokaz o uplaćenoj jamčevini. 

Uvjet za razmatranje ponude je uplata jamčevine u iznosu od 10% početne cijene nekretnine za ozbiljnost ponude na 
žiro-račun HŠ d.o.o. UŠP Senj broj: HR4225000091501139003 otvoren kod Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. Zagreb. 
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u javnom glasilu. Odabir ponuda 
bit će 04. 08. 2015. godine. 
Sve dodatne obavijesti kao i dogovor oko pregleda nekretnine mogu se dobiti na telefon 053/652-401.   
Rok za isplatu kupoprodajne cijene iznosi 90 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine. 
U slučaju prihvata ponude jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. 
Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama vratit će se jamčevina bez kamate u roku 8 dana od pisane 
obavijesti o ishodu prodaje.  
Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana odabira sklopiti kupoprodajni ugovor u kojem će se utvrditi meñusobna 
prava i obveze, a ovjera potpisa na ugovoru obavit će se u roku od tri dana od dana uplate kupoprodajne cijene. 
 
 
  
 
 


