
Na temelju Odluke Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.Ur.broj: DIR-13-MK-18-1838/04 od 10. 05.2018., objavljuje se 

JAVNI NATJEČAJ 
za prodaju nekretnine k.č.br. 2039/7 k.o. Udbina

1.  Predmet javnog  natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. upisana u 
zbirku pologa isprava 70/06, k.č.br. 2039/7, k.o. Udbina površine 174 hvata, u naravi građevinsko 
zemljište s montažnom kućom.

2. Početna cijena za nekretninu iz točke 1. iznosi 51.821,20 kn.
3.  U Javnom natječaju mogu sudjelovati  pravne i fizičke osobe koje mogu po propisima važećim u 

Republici Hrvatskoj stjecati nekretnine na području Republike Hrvatske.
4. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno – kupljeno“
5.  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 račun HŠ d.o.o. UŠP Gospić IBAN HR94 2340 0091 5020 1055 7 PBZ. 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 na sklapanje 
kupoprodajnog ugovora ne sklopi ugovor, smatra se da je odustao od sklapanja ugovora o 
kupoprodaji i nema pravo na povrat jamčevine.

6.  Kao najpovoljnija ponuda uzeti će se ponuda sa najvišom cijenom.
7.  Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja, a ponuditelji su dužni 

postupiti na slijedeći 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 Gospić, Budačka 23, 53 000 Gospić u zatvorenoj omotnici, s naznakom „ponuda za 
kupnju nekretnine u Udbini -NE OTVARATI „
8.  Ponuda mora sadržavati:
a)  Za pravne osobe - naziv, sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, u izvorniku ili 

ovjerenoj preslici, odnosno obrtnice, ne starije 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 s naznakom 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. 
9.  HŠ d.o.o. zadržavaju pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, te pravo poništenja natječaja.
10.  Nepotpune i nepravodobne ponude, kao i ponude ponuditelja koje ne ispunjavaju uvjete natječaja, 

neće se uzeti u razmatranje.
11.  Sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti će se ugovor o kupoprodaji u kojem će se regulirati sva 

prava i obveze ugovornih strana.
12. Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
13. Nekretnina se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja.


