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UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA NAŠICE, J. J. Strossmayera 1; NAŠICE,  p.p.  23  Tel.: 031 618 050 Fax.: 031 613 741; 614 512 

PRAVNI, KADROVSKI I OPĆI ODJEL 
Ur.broj: NA-08/MK-2012-788/55       Našice, 14. 6. 2016. godine 
 
Na temelju članka 21. Izjave o ustroju Društva (Posl. broj: OU-87/12-2) i Odluke Uprave Društva Ur.broj: DIR-13-MK-16-
3365/02 od 2. lipnja 2016. .godine, Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Našice, objavljuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za prodaju stanova na području Splita, Županje i Našica 

 
I. 

 
Predmet javnog natječaja su: 

1. Stan i garažno mjesto u Splitu, Kupreška 14., upisani u zemljišnim knjigama kod Općinskog suda u 
Splitu kao poseban dio nekretnine 70. ETAŽA 46/2960 dijela k.č.br. ZEM 4629/4, k.o. Split, z. k. ul. Br. 
20184, poduložak 70, u naravi stan oznake S9 koji se sastoji od dnevnog boravka sa blagovaonicom, 
kuhinje, spavaonice, hodnika i kupaonice, ukupne površine 43,30 m2. Stan ima pripadak, balkon površine 
5,98 m2 (korisne površine 2,99 m2). Sveukupna površina iznosi 49,28 m2 kao i poseban dio nekretnine 19. 
ETAŽA 9/2960 dijela ZEM 4629/4, k.o. Split, z.k.ul. 20184, poduložak 19., u naravi garažno-parkirno 
mjesto oznake G 1PM-2 površine 14,25 m2 (površine s koeficijentom 8,55 m2) nedjeljivo povezano s 
odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine. Stan ima energetski certifikat broj: P 234 2012 047 
SZ2 s rokom važenja do 10. 6. 2015. godine.       
 Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj iznosi 627.159,51 kuna. 

 
2. Stan u Županji, Trg prof. Martina Robotića 2, upisan kod Općinskog suda u Županji kao poseban dio 

nekretnine 62. ETAŽA 159/10000 dijela nekretnine k.č.br. 873/29, k.o. Županja, z.k.ul. br. 5178, poduložak 
62, u naravi stan broj 3 na trećem katu stambeno-poslovne građevine, ulaz 2, korisne površine 91,45 m2 
nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave 
jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Županji, Trg prof. Martina Robotića 2, u naravi stambeno-poslovna građevina br. 2 i 
dvorište ukupne površine 1692 m2 (stambeno-poslovna građevina površine 1676 m2 i dvorište površine 16 m2) upisani u 
zemljišne knjige Općinskog suda u Županji, k.č.br. 873/29, k.o. Županja, z.k.ul. 5178. 
 
Energetski certifikat broj: P 314 2013 05 SZ1 s rokom važenja do 1. listopada 2024. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 520.518,81 kn. 
 

3. Stan u Županji, Trg prof. Martina Robotića 2, upisan kod Općinskog suda u Županji kao poseban dio 
nekretnine 58. ETAŽA 159/10000 dijela nekretnine k.č.br. 873/29, k.o. Županja, z.k.ul. br. 5178, poduložak 
58, u naravi stan broj 8 na trećem katu stambeno-poslovne građevine, ulaz 1, korisne površine 91,45 m2 
nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave 
jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Županji, Trg prof. Martina Robotića 2, u naravi stambeno-poslovna građevina br. 2 i 
dvorište ukupne površine 1692 m2 (stambeno-poslovna građevina površine 1676 m2 i dvorište površine 16 m2) upisani u 
zemljišne knjige Općinskog suda u Županji, k.č.br. 873/29, k.o. Županja, z.k.ul. 5178. 
 
Energetski certifikat broj: P 314 2013 07 SZ1 s rokom važenja do 1. listopada 2024. godine. 



 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 520.477,35 kn. 
 

4. Stan u Županji, Trg prof. Martina Robotića 2, upisan kod Općinskog suda u Županji kao poseban dio 
nekretnine 37. ETAŽA 159/10000 dijela nekretnine k.č.br. 873/29, k.o. Županja, z.k.ul. br. 5178, poduložak 
37, u naravi stan broj 8 na drugom katu stambeno-poslovne građevine, ulaz 1, korisne površine 91,45 m2 
nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave 
jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Županji, Trg prof. Martina Robotića 2, u naravi stambeno-poslovna građevina br. 2 i 
dvorište ukupne površine 1692 m2 (stambeno-poslovna građevina površine 1676 m2 i dvorište površine 16 m2) upisani u 
zemljišne knjige Općinskog suda u Županji, k.č.br. 873/29, k.o. Županja, z.k.ul. 5178. 
 
Energetski certifikat broj: P 314 2013 06 SZ1 s rokom važenja do 1. listopada 2024. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 520.518,81 kn. 
 

5. Stan u Našicama, Sokolska 30a, upisan kod Općinskog suda u Našicama kao poseban dio nekretnine 
22. ETAŽA 10/1000 dijela nekretnine k.č.br. 1575/1, k.o. Našice, z.k.ul. br. 4051, poduložak 22, stan 
oznake D1-S16 na trećem katu ukupne korisne površine 52,55 m2, te sporednim dijelovima; lođe D1-L16 
površine 3,74 m2, spremišta oznake D1-Sp16 površine 8,81 m2 i parkirnim mjestom oznake P32 površine 
11,50 m2, nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu 
uspostave jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Našicama, Sokolska 30, u naravi zgrada mješovite uporabe, izgrađeno zemljište, cesta, 
parkiralište, dvorište Sokolska ukupne površine 5863 m2 (izgrađeno zemljište Sokolska površine 912 m2, cesta Sokolska 
površine 1100 m2, dvorište Sokolska površine 1892 m2, zgrada mješovite uporabe Sokolska površine 1103 m2 i 
parkiralište Sokolska površine 856 m2), upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Našicama, k.č.br. 1575/1, k.o. 
Našice, z.k.ul. 4051. 
 
Energetski certifikat broj: F 16 2010 017 A s rokom važenja do 25. studenoga 2021. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 394.889,73 kn. 

6. Stan u Našicama, Sokolska 30a, upisan kod Općinskog suda u Našicama kao poseban dio nekretnine 
19. ETAŽA 6/1000 dijela nekretnine k.č.br. 1575/1, k.o. Našice, z.k.ul. br. 4051, poduložak 19, stan oznake 
D1-S13 na trećem katu ukupne površine 31,77 m2, te sporednim dijelovima; lođe D1-L13 površine 3,77 m2, 
spremišta oznake D1-Sp13 površine 11,41 m2, nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom 
cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema 
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Našicama, Sokolska 30, u naravi zgrada mješovite uporabe, izgrađeno zemljište, cesta, 
parkiralište, dvorište Sokolska ukupne površine 5863 m2 (izgrađeno zemljište Sokolska površine 912 m2, cesta Sokolska 
površine 1100 m2, dvorište Sokolska površine 1892 m2, zgrada mješovite uporabe Sokolska površine 1103 m2 i 
parkiralište Sokolska površine 856 m2), upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Našicama, k.č.br. 1575/1, k.o. 
Našice, z.k.ul. 4051.  
 
Energetski certifikat broj: F 16 2010 017 A s rokom važenja do 25. studenoga 2021. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 254.031.16 kn. 
 

7. Stan u Našicama, Sokolska 30a, upisan kod Općinskog suda u Našicama kao poseban dio nekretnine 
24. ETAŽA 11/1000 dijela nekretnine k.č.br. 1575/1, k.o. Našice, z.k.ul. br. 4051, poduložak 24, stan 
oznake D1-S18 na četvrtom katu ukupne površine 64,91 m2, te sporednim dijelovima; balkona oznake D1-
B18 površine 3,60 m2, balkonom oznake D1-B18a površine 3,60 m2, spremištem oznake D1-Sp18 površine 
7,74 m2 i parkirnim mjestom oznake P49 površine 11,50 m2, nedjeljivo povezano s odgovarajućim 
suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave jedinstva nekretnine i posebnih 
dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 



Predmetni prostori nalaze se u Našicama, Sokolska 30, u naravi zgrada mješovite uporabe, izgrađeno zemljište, cesta, 
parkiralište, dvorište Sokolska ukupne površine 5863 m2 (izgrađeno zemljište Sokolska površine 912 m2, cesta Sokolska 
površine 1100 m2, dvorište Sokolska površine 1892 m2, zgrada mješovite uporabe Sokolska površine 1103 m2 i 
parkiralište Sokolska površine 856 m2), upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Našicama, k.č.br. 1575/1, k.o. 
Našice, z.k.ul. 4051. 
 
Energetski certifikat broj: F 16 2010 017 A s rokom važenja do 25. studenoga 2021. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 464.935,36 kn. 
 

8. Stan u Našicama, Sokolska 30a, upisan kod Općinskog suda u Našicama kao poseban dio nekretnine 
40. ETAŽA 11/1000 dijela nekretnine k.č.br. 1575/1, k.o. Našice, z.k.ul. br. 4051, poduložak 40, stan 
oznake D2-S24 na prvom katu ukupne površine 63,45 m2, te sporednim dijelovima; lođe D2-L24 površine 
5,33 m2, spremišta oznake D2-Sp28 površine 6,31 m2 i parkirnim mjestom oznake P87 površine 11,50 m2, 
nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave 
jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Našicama, Sokolska 30, u naravi zgrada mješovite uporabe, izgrađeno zemljište, cesta, 
parkiralište, dvorište Sokolska ukupne površine 5863 m2 (izgrađeno zemljište Sokolska površine 912 m2, cesta Sokolska 
površine 1100 m2, dvorište Sokolska površine 1892 m2, zgrada mješovite uporabe Sokolska površine 1103 m2 i 
parkiralište Sokolska površine 856 m2), upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Našicama, k.č.br. 1575/1, k.o. 
Našice, z.k.ul. 4051. 
 
Energetski certifikat broj: F 16 2010 017 A s rokom važenja do 25. studenoga 2021. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 472.612,23 kn. 
 

9. Stan u Našicama, Sokolska 30a, upisan kod Općinskog suda u Našicama kao poseban dio nekretnine 
41. ETAŽA 10/1000 dijela nekretnine k.č.br. 1575/1, k.o. Našice, z.k.ul. br. 4051, poduložak 41, stan 
oznake D2-S25 na prvom katu ukupne površine 53,97 m2, te sporednim dijelovima; lođe D2-L25 površine 
3,74 m2, spremišta oznake D2-Sp25 površine 6,53 m2 i parkirnim mjestom oznake P22 površine 11,50 m2, 
nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave 
jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Našicama, Sokolska 30, u naravi zgrada mješovite uporabe, izgrađeno zemljište, cesta, 
parkiralište, dvorište Sokolska ukupne površine 5863 m2 (izgrađeno zemljište Sokolska površine 912 m2, cesta Sokolska 
površine 1100 m2, dvorište Sokolska površine 1892 m2, zgrada mješovite uporabe Sokolska površine 1103 m2 i 
parkiralište Sokolska površine 856 m2), upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Našicama, k.č.br. 1575/1, k.o. 
Našice, z.k.ul. 4051. 
 
Energetski certifikat broj: F 16 2010 017 A s rokom važenja do 25. studenoga 2021. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 406.340,45 kn. 
 

 
površine 1100 m2, dvorište Sokolska površine 1892 m2, zgrada mješovite uporabe Sokolska površine 1103 m2 i  
 

10. Stan u Našicama, Sokolska 30a, upisan kod Općinskog suda u Našicama kao poseban dio nekretnine 
62. ETAŽA 7/1000 dijela nekretnine k.č.br. 1575/1, k.o. Našice, z.k.ul. br. 4051, poduložak 62, stan oznake 
D3-S42 na prvom katu ukupne površine 41,27 m2, te sporednim dijelovima; lođe D3-L42 površine 4,42 m2, 
spremišta oznake D3-Sp42 površine 4,36 m2 i parkirnim mjestom oznake P36 površine 11,50 m2, nedjeljivo 
povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave jedinstva 
nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Našicama, Sokolska 30, u naravi zgrada mješovite uporabe, izgrađeno zemljište, cesta, 
parkiralište, dvorište Sokolska ukupne površine 5863 m2 (izgrađeno zemljište Sokolska površine 912 m2, cesta Sokolska 
površine 1100 m2, dvorište Sokolska površine 1892 m2, zgrada mješovite uporabe Sokolska površine 1103 m2 i 



parkiralište Sokolska površine 856 m2), upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Našicama, k.č.br. 1575/1, k.o. 
Našice, z.k.ul. 4051. 
 
Energetski certifikat broj: F 16 2010 017 A s rokom važenja do 25. studenoga 2021. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 325.495,48 kn. 
 

11. Stan u Našicama, Sokolska 30a, upisan kod Općinskog suda u Našicama kao poseban dio nekretnine 
22. ETAŽA 10/1000 dijela nekretnine k.č.br. 1575/1, k.o. Našice, z.k.ul. br. 4051, poduložak 42, stan 
oznake D2-S26 na prvom katu ukupne površine 53,21 m2, te sporednim dijelovima; lođe D2-L26 površine 
3,74 m2, spremišta oznake D2-Sp32 površine 8,65 m2 i parkirnim mjestom oznake P82 površine 11,50 m2, 
nedjeljivo povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine, a sukladno načelu uspostave 
jedinstva nekretnine i posebnih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim 
pravima. 

Predmetni prostori nalaze se u Našicama, Sokolska 30, u naravi zgrada mješovite uporabe, izgrađeno zemljište, cesta, 
parkiralište, dvorište Sokolska ukupne površine 5863 m2 (izgrađeno zemljište Sokolska površine 912 m2, cesta Sokolska 
površine 1100 m2, dvorište Sokolska površine 1892 m2, zgrada mješovite uporabe Sokolska površine 1103 m2 i 
parkiralište Sokolska površine 856 m2), upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Našicama, k.č.br. 1575/1, k.o. 
Našice, z.k.ul. 4051. 
 
Energetski certifikat broj: F 16 2010 017 A s rokom važenja do 25. studenoga 2021. godine. 
 
Stan se prodaje uz početnu cijenu za javni natječaj u iznosu od 398.264,07 kn. 
 
Stanovi iz točke I., podtočke 1. – 11. su bez opreme i namještaja, a kupac je obvezan platiti porez na promet nekretnina, 
te sve ostale troškove vezane za ovjeru ugovora i uknjižbu nekretnine 
 

II. 
 
Uvjeti natječaja: 
 
1. Pravo podnošenja ponuda imaju pravne i fizičke osobe koje mogu po propisima važećim u RH stjecati nekretnine na 

području RH. 
2. Nekretnina se kupuje po sistemu "viđeno – kupljeno". 
3. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za podnošenje ponuda utvrđenog u 

javnom natječaju uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini 10 % od početne cijene nekretnine iz natječaja i o 
tome dostave dokaz. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na žiro-račun HŠ d.o.o., Uprave šuma Podružnice Našice 
broj: IBAN HR 16 2402 0061 5000 0356 9 ERSTE BANKA d.d.. 
Ponuditeljima čija ponuda neće biti prihvaćena, jamčevina će se vratiti u roku 8 (osam) 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 na sklapanje kupoprodajnog ugovora 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. Ako na navedeni natječaj pristignu dvije identične ponude prednost pri sklapanju ugovora imat će radnik HŠ d.o.o. 
6. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja, a ponuditelji su dužni postupiti na 

sljedeći način: 
Zatvorene pisane ponude mogu se podnijeti osobno putem urudžbenog zapisnika od 7 do 15 sati svakog radnog 
dana ili preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Našice, J. J. 
Strossmayera 1, Našice, u zatvorenoj omotnici, s naznakom "Ponuda za kupnju stana – ne otvarati". 

7. Ponuda mora sadržavati: 
a) 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; 
b) Za fizičke osobe – ime, prezime, OIB, adresa, preslika osobne iskaznice, dokaz o državljanstvu, broj tekućeg 

računa i naznaku banke radi povrata jamčevine; 
c) Brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene koja ne može biti manja od početne cijene iz natječaja; 
d) Izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja, te da predmet kupoprodaje uzima u viđenom stanju; 
e) Dokaz o uplaćenoj jamčevini. 



8. HŠ d.o.o. zadržavaju pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, te pravo poništenja natječaja. 
9. Nepotpune i nepravodobne ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se uzeti u 

razmatranje. 
10. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o prodaji stana u kojem će se regulirati sva prava i obveze 

ugovornih strana. 
11. Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
12. Stanovi se mogu razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja uz najavu na broj telefona 098/348-

860 Mirjana Kašuba za stanove u Našicama, na broj 098/311-867 Ivanko Jurišić za stanove u Županji, 098/445-845 
Ivan Visković za stan i garažno mjesto u Splitu. 

 
 
 

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE 
POSTUPKA JAVNOG NATJEČAJA  I ODABIR 

NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA 
 

 

 


