
Hrvatske šume društvo s ograničenom odgovornošću, Uprava šuma podružnica Senj, objavljuje 

 

JAVNI NATJEČAJ 

za prikupljanje ponuda za prodaju nekretnine 

 

  I   Predmet natječaja je prodaja nekretnine upisane u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Zemljišno knjižnog 

odjela u Senju, čk.br. 26, kuća br. 6 u Jablancu, površine 55 čhv, z.k.ul. 743 i to: 

- Suvlasnički dio 2441/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), 

1. Povezano s vlasništvom posebnog dijela koji se sastoji od stambenog prostora, dvosobnog stana, prizemno lijevo od 

ulaza, koji se sastoji od dvije sobe, hodnika , WC/kupaonice, kuhinje/blagovaonice i ostave ukupne korisne površine 

60,00 m2 . 

Početna cijena za javni natječaj iznosi 214.000,00 kuna 

Energetski certifikat br. F 393 2013 10008 SZ2, energetski razred E, s rokom važenja do 05.02.2029. godine. 

 
Kupac plaća sve poreze, ostale troškove vezane za ovjeru ugovora i uknjižbu nekretnine iz točke I.  
Nekretnina iz toč.l. prodaje se pod sljedećim uvjetima javnog 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. Početna cijena za javni natječaj iznosi 214.000,00 kuna. 
Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati samo osobe koje prije završetka roka za podnošenja 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 Senj IBAN HR42 2500 0091 5011 3900 3 ADDIKO BANKA. 
Ponuditeljima čija ponuda čija 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. 
4. Kao najpovoljnija ponuda uzet će se ponuda s najvišom cijenom. 
5. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od objave natječaja, a ponuditelji su dužni postupiti na sljedeći 
način: 
6. Zatvorene pisane ponude mogu se podnijeti osobno putem urudžbenog zapisnika od 7do 15 sati svakog radnog dana ili 
preporučenom pošiljkom na adresu: Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma Podružnica Senj, N.Suzana 27, 53 270 Senj u za 
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. 

7. HŠ d.o.o. zadržavaju pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja, te pravo poništenja natječaja. 
8. Nepotpune i nepravodobne ponude, kao i ponude ponuditelja koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće se uzeti u 
razmatranje. 
9. S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se ugovor o kupoprodaji u kojem će se regulirati sva prava i obveze ugovornih 
strana. 
10. Sva naprijed navedena dokumentacija prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. 
11. Nekretnina se može razgledati svakog radnog dana za vrijeme trajanja natječaja. 
Prvenstveno pravo kupnje ima sadašnji najmoprimac, sukladno Pravilniku o prodaji stanova u HŠ d.o.o., po cijeni 
koja je postignuta kao najviša ponuđena cijena na javnom natječaju. 
tvorenoj omotnici, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnine u Jablancu- ne otvarati". 



 


