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UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA, I. MEŠTROVIĆA 28, KOPRINICA Tel.:048/250-900 
Fax:048/250-963 
 
Ur. broj: KC-08-AD-2018-364/09                                                                                               U Koprivnici, 27.07.2018. 
 
Na temelju članka 21. Izjave o ustroju društva HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću posl. broj: 
OU-631/17 ( skraćena tvrtka : HŠ d.o.o.), i Odluke Uprave HŠ d.o.o. ur. broj: DIR-13-MS-18-2728/04 od 
16.srpnja.2018.godine, HŠ d.o.o., Uprava šuma Podružnica Koprivnica objavljuje, sljedeći  
 

J A V N I  N A T J E Č A J 
 

I. 
za prodaju 7/14 suvlasničkog dijela nekretnine u suvlasništvu HŠ d.o.o. i to nekretnine koja se nalazi u užem 
središtu Grada Čakovca, približno 300 m sjeverozapadno zračne linije od središta grada, označene kao zk.č.br. 
228/1/2/A/1/138/1, upisane kod Općinskog suda u Čakovcu, u zk.ul.ul. 3999 k.o. Čakovec, kao „oranica 
Globetka, površine 580 čhv ( što preračunato iznosi 2086 m2), a koja gruntovna čestica je identična katastarskoj 
čestici broj 1000/1 upisana u posjedovnom listu broj 5470 k.o. Čakovec i označena kao „livada površine 2097 
m2“. 
 
Predmetna nekretnina je  je u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište i vodi se kao osnovno sredstvo  UŠP 
Koprivnica, Šumarije Čakovec pod inv. br. 302083. 

 
II 

Nekretnina iz točke  I ove Odluke prodaje se putem javnog natječaja uz početnu cijenu za javni natječaj od 
624.781,15 kn ( šestodvadestčetiritisućeisedamstoosmdesetjednukunuipetnaestlipa). 
Početna cijena za javni natječaj iz stavka 1. ove točke utvrđena je na temelju Procjembenog elaborata vrijednosti 
nekretnine iz siječnja 2018.godine, izrađenog po stalnom sudskom vještaku za graditeljstvo Zrinoslavu Cerancu, 
dipl ing.građ. iz tvrtke Veridon d.o.o. iz Zagreba, lisičina 20., a koji iznos je određen za suvlasnički dio HŠ d.o.o. 
 
                                                                                                    III 
Nekretnina iz točke I ove Odluke se prodaje po sljedećim uvjetima javnog natječaja: 

1.  Pravo podnošenja ponuda imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećem propisu RH mogu stjecati 
vlasništvo nekretnina, na području RH, a o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine obavijestit će se svi 
upisani suvlasnici predmetne nekretnine. 

2. Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno-kupljeno“ 
3. Rok uplate kupoprodajne cijene je 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji 

nekretnine 
4. Pisane ponude u natječaju moraju sadržavati: 

a) za fizičke osobe-ime prezime, OIB, adresa prebivališta, preslika osobne iskaznice, dokaz o 
državljanstvu, broj tekućeg računa i naznaku banke za povrat jamčevine 

b) za pravne osobe-nazivi sjedište, OIB, izvod iz sudskog registra trgovačkog suda u izvorniku ili 
ovjerenoj preslici, ne starije 30 dana od dana objave natječaja, IBAN računa za povrat jamčevine 



c) za obrtnike – ime, prezime, OIB, adresa, preslika osobne iskaznice odnosno obrtnice, dokaz o 
državljanstvu, broj tekućeg računa i naznaku banke radi povrata jamčevine 

d) naznaku nekretnine koja je predmetom ponude 
e) brojkom i slovima točno ispisanu visinu ponuđene cijene koja ne može biti manja od početne cijene 

iz natječaja 
f) izjavu da je upoznat/a s činjenicom suvlasništva nekretnine te neusklađenosti utvrđene površine u 

posjedovnom i vlasničkom listu (razlika 11 m2), te da prihvaća kupnju nekretnine u suvlasničkom 
omjeru  u površini iz posjedovnog lista 2097 m2i da se odriče materijalnih i drugih potraživanja s 
osnova neusklađenosti površina u gruntovnici i katastru, te nedostatka nekretnine s tog osnova. 

g) izjavu da u svemu prihvaća uvjete natječaja, te da predmet kupoprodaje uzima u viđenom stanju 
   h)    dokaz o uplaćenoj jamčevini 
 
5. Na javnom natječaju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za podnošenja ponuda 
utvrđenog u javnom natječaju uplate jamčevinu za ozbiljnost ponude u visini od 10 % početne cijene nekretnine 
iz natječaja i o tome, uz ponudu, dostave dokaz. Gotovinska uplata jamčevine vrši se na žiro račun HŠ d.o.o. 
Uprave šuma Podružnice Koprivnica kod Privredne banke  d.d. IBAN: HR42 2340 0091 5020 1110 5  sa svrhom 
uplate „jamčevina za kupnju nekretnine u k.o. Čakovec“. 
Ponuditeljima koji budu odbijeni sa svojim ponudama u postupku nadmetanja jamčevina će biti vraćena u 
nominalnom iznosu bez kamate u roku 8 (osam) dana po okončanju postupka javnog natječaja. Ponuditeljima 
čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava 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. 
6. Kao najpovoljnija ponuda uzet će se ponuda s najvišom cijenom. 
7. Rok za podnošenje ponuda je 15( petnaest) dana od dana objave ovog 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 Koprivnica, Ivana 
Meštrovića 28, Koprivnica, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnine u Čakovcu-ne 
otvarati“ 
 8.         Otvaranje ponuda obavit će se bez javnog otvaranja u službenim prostorijama Hrvatskih šuma d.o.o.  
Uprave šuma Podružnica Koprivnica. 
 Nepotpune i nepravovremene ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete   iz   natječaja neće 
se uzeti u razmatranje. 
 9.        Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
10.       Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu, bez obzira na ponuđene iznose, te  pravo da  
poništi natječaj, bez obveze obrazloženja svoje odluke i odgovornosti prema bilo kojem   od ponuditelja.  
 11.      Sve dodatne obavijesti kao i dogovor oko pregleda nekretnine mogu se dobiti na broj 098 452 068.                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


