
 

 društvo s ograničenom odgovornošću                                                          10000 Zagreb, Ulica kneza Branimira 1 

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. – predsjednik; Ante Sabljić, dipl. ing. šum. – član • MB 3631133  • OIB 69693144506  

• Trgovački sud u Zagrebu (MBS 080251008)  • Temeljni kapital  1.171.670.000,00 kn, uplaćen u cijelosti • SWIFT: PBZGHR2X 

• IBAN: HR46 2340 0091 1001 0036 0 • Telefon: 01/4804 111 • Telefax: 01/4804 101 • pp 148, 10002 Zagreb • web: 

http://www.hrsume.hr • e-mail: direkcija@hrsume.hr 

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-13LP-15-5458/11 od    

14. rujna 2017. 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 Petrinji na zk.ul.br. 9696 k.č.br.662/1 u 

Kaniži u naravi kuća br. 655 i dvorište u Kaniži ukupne površine 682 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 se prodaje s pripadajućim uredskim namještajem. 

POČETNA  CIJENA:    701.915,95 kuna 

(slovima: sedamstojednatisućadevetstopetnajestkunaidevedesetpetlipa) 

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. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za 

podnošenje ponuda utvrđenog u javnom natječaju, uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u 

iznosu od 10% od početne cijene nekretnine iz javnog natječaja i o tome dostave dokaz. 

Gotovinska uplata jamčevine vrši se na račun Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Uprave šuma 

Podružnice Sisak  IBAN 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. Ako na navedeni natječaj pristignu dvije identične ponude, prednost pri sklapanju ugovora 

imati će radnik HŠ d.o.o. 

6. Rok za podnošenja pisanih ponuda je petnaest  dana od objave natječaja, a ponuditelji su 

dužni postupiti na sljedeći način: 

zatvorene pisane ponude mogu se dostaviti osobno putem urudžbenog zapisnika svakog dana 

od 07:00 do 15:00 sati ili preporučenom pošiljkom 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 “. 

7. Pisane ponude za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati: 

 za pravne osobe: naziv, sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenoj 

preslici, odnosno obrtnice i drugu dokumentaciju kojom dokazuju pravnu osobnost, ne 

starije od 30 dana od dana objave natječaja, broj žiro računa za povrat jamčevine 

 za fizičke osobe: ime i prezime , OIB, adresa, preslika osobne iskaznice, dokaz o 

državljanstvu, broj tekućeg računa i naznaka banke poradi povrata jamčevine 

 brojkom  i slovima točno ispisanu visinu ponuđene kupoprodajne cijene koja ne može 

biti manja od početne cijene iz natječaja                                                             

 izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja te da predmet kupoprodaje uzima u 

viđenom stanju i da je upoznat da se predmet prodaje nalazi u zakupu do 16.04.2021. 

godine 

 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.  

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

9. Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom za vrijeme trajanja natječaja, uz 

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

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

poništenja natječaja.                                                    

 


