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UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA SPLIT, Kralja Zvonimira 35, SPLIT   

  

 Ur. broj: ST-01-16-499/04                                                      Split, 10.05.2016.  

    

Temeljem točke III Odluke Uprave Hrvaskih šuma d.o.o., ur. broj: DIR-13MK-16-2143/02  od 

07. travnja 2016. godine, Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, objavljuje   

  

                    JAVNI NATJEČAJ   

za prikupljanje ponuda za zakup dijela katastarske čestice 6190/1, k.o. Zaton 

  

                  

I. PREDMET NATJEČAJA  

  

Predmet natječaja je zakup dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta, katastarske čestice 6190/1 u 

površini od 15m2, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Šibeniku, 

Zemljišnoknjižni odjel Šibenik, k.o. Zaton, zk.ul. 4192, vlasništvo HŠ d.o.o.  

  

  

II. UVJETI NATJEČAJA  

                                        

Zakup dijela neizgrađenog građevinskog zemljišta daje se za parkiralište pod sljedećim općim uvjetima javnog 

natječaja:  

   

1. Predmet zakupa daje se u zakup na vrijeme od 1 (jedne) godine.  

  

2. Početni iznos zakupnine iznosi 200,00 kuna (dvjesto kuna) mjesečno. Na ugovoreni iznos zakupnine 

HŠ  d.o.o. UŠP Split zaračunava i propisanu stopu PDV-a .  

  

3. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu za sudjelovanje u natječaju u iznosu od 300,00 kuna. Jamčevina 

se uplaćuje na žiro račun Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Podružnica Split, broj: 2390 

0011 5000 0411 7 kod HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., IBAN HR90 2390 0011 5000 0411 

7, sa svrhom doznake, „jamčevina za natječaj“.  

Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, jamčevina će se vratiti u roku 15 dana po okončanju 

postupka natječaja. Ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina će biti 

uračunata u cijenu zakupnine.  

Ako najpovoljniji ponuditelj u određenom roku po pozivu za sklapanje ugovora o zakupu ne sklopi 

ugovor, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora i nema pravo na povrat jamčevine.  

  

4. Sve troškove s osnova korištenja predmetnih nekretnina (komunalna naknada, slivna naknada i ostalo) 

snosi zakupnik.  

  

5. Predmet zakupa daje se u zakup u viđenom stanju i  ne može se davati u podzakup.  

  

6. U postupku natječaja mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe.  

  

                  



7. Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne udovoljavaju općim 

uvjetima natječaja, neće se uzimati u razmatranje.  

  

8. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o zakupu kojim će se regulirati sva prava i 

obveze ugovornih strana. Kriterij izbora najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena 

mjesečne zakupnine.   

  

9. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja.  

  

10. Ponuditelji su dužni postupiti na slijedeći 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 

Split, Kralja Zvonimira 35, Povjerenstvo za zakup nekretnina, s naznakom: „Ponuda za zakup 

nekretnina u k.o. Zaton- NE OTVARATI “.  

  

11. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih 

branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate 

najviši iznos ponuđene zakupnine.  

 

 

III. SADRŽAJ PONUDE  

  

Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati :  

  

1. Naznaku predmeta zakupa iz natječaja  

  

2. Naziv i adresu ponuditelja, te OIB.  

  

3. Visinu ponuđene mjesečne zakupnine naznačenu brojkom i slovima, bez iznosa PDV-a.  

  

4. Potvrdu nadležne porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za zdravstveno i 

mirovinsko osiguranje, ne starija od 30 dana do dana podnošenja ponude.  

  

5. Original ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova 

kojim se dokazuje status osobe iz članka II. točke 11. ovog natječaja, koja ima pravo prvenstva na 

sklapanje ugovora o zakupu sukladno članku 6. stavak 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog 

prostora, ne stariju od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se na to pravo pozivaju).  

  

6. Original ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba 

koja se poziva na pravo iz članka II. točke 11. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene na 

temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,               

ne stariju od 6 mjeseci (samo za natjecatelje koji se na to pravo pozivaju).  

  

7. Izjavu ponuditelja da predmet zakupa  uzima u viđenom stanju.  

  

8. Izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja.  

  

9. Broj žiro-računa na koji će biti vraćena jamčevina, u slučaju da ponuda ne bude prihvaćena.  

  

Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.  

  

Hrvatske šume d.o.o. UŠP Split zadržavaju pravo da bez obrazloženja ne prihvate niti jednu ponudu  ili 

ponište natječaj.                                              

  

  


