
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
REPUBLIKA HRVATSKA 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA GRADAC 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 944-01/20-01/07 

URBROJ: 2147-04-02-20-2 

Gradac, 30. rujna 2020. godine 
 

Na temelju  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 

broj 1/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 

143/12 i 152/14)  i  članka 40. Statuta Općine Gradac („Službeni glasnik“  broj 06/18-pročišćeni 

tekst) općinski načelnik Općine Gradac dana 30. rujna 2020. godine  objavljuje  

 

JAVNI NATJEČAJ  

za prodaju dijela građevinskog zemljišta č.zem. 4568/1 k.o. Zaostrog 

 

I. Predmet javnog natječaja je prodaja dijela građevinskog zemljišta- nekretnine označene kao  

čest.zem.4568/1 k.o. Zaostrog, zk.ul. 666, u površini od 4,00 m2, prikazano na prikazu stvarnog 

mjerenja terena, izrađenom 16. rujna 2020. godine od GEO TIM MAKARSKA d.o.o. i 

označenog žutom bojom 

 

II. Početna cijena m2 građevinskog zemljišta utvrđuje se u iznosu 2.200,00 kn/m2 (početna 

cijena za 4,00 m2  je 8.800,00 kn).  

 

III. Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe i pravne osobe koje dostave 

sljedeću dokumentaciju: 

− za fizičke osobe – ime, prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (preslika 

osobne iskaznice ili putovnice), za pravne osobe – naziv (tvrtku) trgovačkog 

društva, OIB, te ime, prezime i adresu ovlaštene osobe za zastupanje trgovačkog 

društva, i izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u izvorniku ili 

ovjerenom presliku, ne stariji od 6 mjeseci, 

− točnu oznaku nekretnine, 

− iznos ponuđene cijene za nekretninu, 

− dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

− dokaz o prvenstvenom pravu ponuditelja ako to pravo postoji (za ponuditelja 

koji takvo pravo ostvaruje - ugovor o zakupu, rješenje o nasljeđivanju, izvadak 

iz zemljišne knjige i sl.), 

− izjavu ponuditelja da nema dugovanja prema Općini Gradac,  

− podatak o broju žiro ili tekućeg računa za povrat uplaćene jamčevine 

ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene.  

 



Jamčevina u visini od 10% od naznačene početne cijene nekretnine uplaćuje se u  korist Općine 

Gradac na račun broj (IBAN) HR7624070001813400008,  poziv na broj: 9016 - OIB, model: 

HR68.  

 

IV. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena iz ponude i to one ponude 

koja udovoljava svim uvjetima iz natječaja i koja sadrži sve tražene podatke kao i potrebnu 

dokumentaciju te je pravovremeno dostavljena. 

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o izboru 

sklopiti ugovor o kupoprodaji sa Općinom Gradac.  

 

V. Porez na promet nekretnina  i  troškove upisa vlasništva  snosi kupac. 

 

VI. Pisane ponude za natječaj dostavljaju se preporučenom poštom ili predajom osobno na 

protokol Općine Gradac u zatvorenoj omotnici s naznakom “Ponuda za natječaj za 

prodaju dijela nekretnine u Zaostrogu označene kao  č.zem. 4568/1 k.o. Zaostrog površine 

4,00 m2 – NE OTVARAJ“, zaključno do 8. listopada 2020. godine.  

                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                    Općinski načelnik 

                                                                                                               Općine Gradac  

                                                                                                                 Matko Burić,mag.polit. 

 

 


