Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 73/00,114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) i Zaključka gradonačelnika KLASA: 944-01/12-01/04, URBROJ:
2198/23-01-16-2, od 25. siječnja 2016., Grad Obrovac r a s p i s u j e
JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Obrovca
I.

Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Obrovca označenog kao dijelova čest.
zem. 1633/6 k.o. Muškovci, s površinama navedenim u donjoj Tablici, a prikazanih na skici elaborata procjene
stalnog sudskog vještaka Vice Tadića, koja je priložena ovom natječaju i čini njegov sastavni dio.
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Početna natječajna cijena za svaki pojedini predmet natječaja navedena je u gornjoj Tablici.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje koje prema važećim propisima Republike
Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu, koja je za
pojedine predmete natječaja navedena u gornjoj Tablici
na broj žiro-računa 2500009-1829600008 s naznakom:
-za pravne osobe 26-7757-019-OIB
-za fizičke osobe 26-7757-019-OIB
a uplaćuje se u korist Proračuna Grada Obrovca, s naznakom "jamčevina za zemljište".
Nema pravo sudjelovanja na natječaju fizička ili pravna osoba koja do zaključenja natječaja ima bilo kakvo
dugovanje prema Gradu Obrovcu.
Ponuda mora sadržavati:
ime i prezime, odnosno naziv te točnu adresu ponuditelja,
potvrdu Grada Obrovca, Odsjeka za financije da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Obrovcu do
zaključenja natječaja,
ponudbenu cijenu/cijene u kunama za predmet/predmete natječaja,
dokaz o izvršenoj uplati jamčevine te
podatak o broju tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u
slučaju poništenja natječaja .
Postignutu kupoprodajnu cijenu odabrani ponuditelj moći će se isplatiti jednokratno ili u najviše tri jednake
godišnje rate što će se regulirati kupoprodajnim ugovorom.
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD OBROVAC, Natječajna komisija, “PONUDA ZA
KUPNJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARATI“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac, preporučenom pošiljkom
ili dostavom na protokol Grada Obrovca, te bez obzira na način dostave rok za dostavu ponuda je zaključno do
dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena na protokolu Grada
Obrovca do tog trenutka.
Javno otvaranje ponuda održat će se 1. ožujka 2018. u 10.00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Obrovca, Trg dr.
Franje Tuđmana 1, 23450 Obrovac, a mogu mu nazočiti ponuditelji ili osobe opunomoćene od strane
ponuditelja koji dokažu da su uplatili jamčevinu iz točke III. ovog natječaja.
Nepravovremene i nepotpune ponude kao i ponude ponuditelja koji nisu uplatili iznos jamčevine do isteka roka
za podnošenje ponuda, ili koji imaju dugovanja prema Gradu Obrovcu, neće se uzimati u razmatranje.
O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pisano obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od utvrđivanja
najpovoljnijeg ponuditelja.
Grad Obrovac zadržava pravo poništiti natječaj bez ikakvih posebnih obrazloženja.
Grad Obrovac

