
 
 društvo s ograničenom odgovornošću                                              10000 Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 

 

Temeljem članka 21. Izjave o ustroju društva HRVATSKIH ŠUMA društva s ograničenom 

odgovornošću (posl. broj: OU-540/15-2) i Odluke Uprave ur.broj. DIR-13MK-15-5458/07 od 

25.studenog 2015. godine, Uprava Društva raspisuje  

 

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

za prodaju poslovnih prostora  u Petrinji, Matije Gupca 31  

 

PREDMET   PRODAJE: 

Poslovni prostor u Petrinji na adresi Matije Gupca 31, upisan u zemljišnim knjigama kod 

Općinskog suda u Sisku – Zemljišnoknjižni odjel u Petrinjina u zk.ul.br. 9696 k.č.br.662/ u 

Kaniži u naravi kuća br. 655 i dvorište u Kaniži ukupne površine 694 m2.  

Energetski certifikat za nestambene zgrade P 643 201 2566 NSZ1  od 14.svibnja 2015. godine 
s rokom važenja do 14.svibnja 2025. godine, energetski razred E. 
 
Poslovni prostor je bez opreme i namještaja. 

POČETNA  CIJENA:    738.858,90 kuna 

(slovima: sedamstotridesetosamtisućaosamstopedesetosamkunaidevedesetlipa) 

Kupac plaća porez na promet nekretnina, troškove vezane za ovjeru kupoprodajnog ugovora 

kao i troškove zemljišnoknjižnog prijenosa.  

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 „viđeno-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, Uprave šuma Podružnice Sisak HR 79 2500 0091 5011 

3581 5 HYPO BANK d.d., sa svrhom doznake „jamčevina za natječaj za kupnju poslovnog 

prostora u Petrinji“. 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 

određenom 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., Uprava 

šuma Podružnica Sisak, Josipa Runjanina 12, 44 000 Sisak, s naznakom „Ponuda za kupnju 

nekretnine u Petrinji - 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 ponuđene kupoprodajne cijene koja ne može biti 

manja od početne cijene od  738.858,90 kuna.                                                             

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

viđenom 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 ponuđena cijena. 

8. Kupac je dužan u roku od 30 dana od poziva na sklapanje kupoprodajnog ugovora isti 

sklopiti sa HŠ d.o.o. 

9. Poslovni prostori mogu se razgledati svakim radnim danom, za vrijeme trajanja natječaja, 

uz prethodnu najavu na tel.044/527 111,  Suzana Ivaniš. 

Hrvatske šume d.o.o. zadržavaju pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, te pravo 

poništenja natječaja.                                                    

 

 

 


