
                

REPUBLIKA HRVATSKA 
  KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA BOSILJEVO 

OPĆINSKI NAČELNIKA 

 

KLASA: 940-01/21-01/1 

URBROJ: 2133/12-02-21-3 

Bosiljevo, 11.03.2021. 

 

Telefon: 047/857-023 

E-mail: opcina.bosiljevo2@ka.t-com.hr  

 

Sukladno članku 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 

137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 

152/14),članku 7. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine 

Bosiljevo(„Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ broj 9/20), članku 46. Statuta Općine 

Bosiljevo („Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ broj 01/18, 02/18, 3/20 i 2/21), Odluci 

Općinskog vijeća Općine Bosiljevo („Službeni glasnik Općine Bosiljevo“ broj 9/20) i Odluci 

Općinskog načelnika od 01. ožujka 2021.godine, Općinski načelnik Općine Bosiljevo 

objavljuje 

 

 

NATJEČAJ 

za prodaju nekretnine u suvlasništvu Općine Bosiljevo  

 

I. 

 

Prodaje se nekretnina u suvlasništvu Općine Bosiljevo: 

 

1. ½ k.č.br. 587, k.o. Vodena Draga , poljoprivredno zemljište, u naravi oranica, površine 

1374m2 

 

POČETNA CIJENA: 2,30 kn/m2 – 3.160,20 kuna 

 

 

II. 

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim 

propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske. 

 

III. 

 

Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj 

prostornoplanskoj dokumentaciji bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica. 
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IV. 

Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave Natječaja. 

Ponuda se dostavlja preporučeno poštom ili osobno u prostor Jedinstvenog upravnog odjela 

Općine Bosiljevo u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

 

   OPĆINA BOSILJEVO 

   ULICA ISELJENIKA BOSILJEVA 1 

   47 251 BOSILJEVO 

  „Ponuda za natječaj- prodaja nekretnine- NE OTVARAJ“ 

 

V. 

Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene čestice nekretnine za 

koju se ponuda podnosi, što iznosi 316,02 kuna. Jamčevina se uplaćuje na IBAN račun 

Općine Bosiljevo HR9524000081803000009, pozivom na broj HR68 7757- OIB ponuditelja, 

opis plaćanja „Uplata jamčevine za sudjelovanje na natječaju“. 

 

Potvrda o uplaćenoj jamčevini se prilaže ponudi, uplaćena jamčevina mora biti vidljiva na 

žiro- računu Općine Bosiljevo najkasnije 24 sata prije otvaranja ponuda. 

 

Ponuditeljima čija ponuda ne bude odabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina se vraća u 

roku 30 dana od donošenja Odluke o odabiru, ponuditelji koji su uspjeli na natječaju (koji si 

izabrani kao najpovoljniji ponuditelji), pa odustali gube pravo na povrat jamčevine. 

 

Ponuditeljima čija ponuda bude prihvaćena, jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. 

 

 

VI. 

Javno otvaranje ponuda će izvršiti Povjerenstvo za prodaju nekretnine. 

Javno otvaranje ponuda će se izvršiti dana 24. ožujka 2021. godine u 13 sati u prostoru 

Općine Bosiljevo. 

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj osobno ili putem opunomoćenika uz predočenje 

punomoći. 

 

VII. 

Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, minimalno se 

mora ponuditi početna cijena, uz uvjet da ispunjava druge uvjete iz natječaja. 

 

Javni natječaj se smatra valjanim ako pristigne i samo jedna valjana ponuda. 

U slučaju dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete ovog Natječaja, ponude isti iznos 

cijene, Ugovor će se sklopiti sa ponuditeljem čija je ponuda prva zaprimljena. 

 

VIII. 

S izabranim ponuditeljem- kupcem zaključiti će se kupoprodajni ugovor u roku 30 dana od 

dana donošenja odluke o odabiru. 

Kupac je dužan platiti predmetnu nekretninu u roku 15 dana od dana zaključivanja 

kupoprodajnog ugovora. 

 

 

 



 

 

IX. 

Ponuditelj dostavlja sljedeće dokumente: 

1. prilog 1. Obrazac ponude 

2. presliku osobne iskaznice za fizičku osobu, a za pravne osobe presliku rješenja o upisu 

u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe,  

3. presliku IBAN tekućeg računa ili žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina  

4. dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

5. dokaz o nepostojanju duga prema Općini Bosiljevo od strane ponuditelja, kao i od 

strane članova njegovog kućanstva, te tvrtki i obrta koji su bilo u vlasništvu 

ponuditelja, bilo u vlasništvu članova njegovog kućanstva, 

6. vlastoručno potpisana izjava da ponuditelj prihvaća uvjete natječaja 

7. vlastoručno potpisana izjava ponuditelja da je suglasan sa korištenjem njegovih 

podataka u svrhu razmatranja ove ponude  

 

 

X. 

Troškove ovjere ugovora, uknjižbe prava vlasništva, porez na promet nekretninama, 

iskolčenja i utvrđivanja granica te druga davanja vezana uz kupnju zemljišta snosi kupac. 

 

Općina zadržava pravo poništiti natječaj u slučaju kad se ne izvrši izbor najpovoljnijeg 

ponuditelja. 

Općinski načelnik može donijeti odluku o poništenju javnog natječaja u svako doba  u tom je 

slučaju dužan obrazložiti razloge poništenja. 

 

Sve informacije o ovom natječaju i natječajna dokumentacija mogu se dobiti u Jedinstvenom 

upravnom odjelu Općine Bosiljevo, Ulica iseljenika Bosiljeva 1, Bosiljevo, na telefon: 

047/857-023 i e-mail: opcina.bosiljevo2@ka.t-com.hr . 

 

 

 

        Općinski načelnik 

        Josip Kasun 
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