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       REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
  Povjerenstvo za davanje u zakup 
           i prodaju nekretnina 

KLASA: 944-02/17-01/6 
URBROJ: 2115/01-01-17-1 
Donji Miholjac, 13. listopada 2017.                                                                                                                     

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne 
novine”, br. 91/96., 68/98., 137/99. - Odluka USRH, 22/00.- Odluka USRH, 73/00., 129/00., 
114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15. - pročišćeni tekst),  
Odluke Gradonačelnika Grada Donjeg Miholjca o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada 
Donjeg Miholjca u k.o. Radukovci, prikupljanjem pisanih ponuda, KLASA: 944-02/17-01/5, 
URBROJ: 2115/01-03-17-3, od 12. listopada 2017. godine, Povjerenstvo za davanje u zakup i 
prodaju nekretnina dana 13. listopada 2017. godine, raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ  
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Donjeg Miholjca 

u Radikovcima 

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine upisane u zk.ul.broj. 1004, k.o. Radikovci, 
koja se sastoji od k.č.br. 223/1, livada Radikovci, ukupne površine 2318 m2, koja u naravi 
predstavlja poljoprivredno zemljište izvan granica građevinskog područja naselja Radikovci. 

Prodaja se vrši po sistemu “viđeno-kupljeno”, te prodavatelj ne odgovora kupcu za bilo kakve 
nedostatke nekretnine koja je predmet prodaje. 

2. POČETNA PRODAJNA CIJENA 

Početna prodajna cijena za nekretninu iz točke 1. ovog Javnog natječaja, određuje se sukladno 
tržišnoj (prometnoj) vrijednosti, koja temeljem elaborata procjene vrijednosti nekretnine 
stalnog sudskog vještaka građevinske struke Miroslava Černoge iz Donjeg Miholjca, Z. 
Balokovića 6 , od ru jna 2017 . godine , i znos i 6 .027 ,00 kuna ( s lov ima: 
šesttisućadvadesetsedamkuna). 

2. UVJETI JAVNOG NATJEČAJA 

Pravo podnošenja pisane ponude za kupnju nekretnine iz točke 1. ovog Javnog natječaja 
imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati 
vlasništvo na nekretninama na području Republike Hrvatske.             
        
Pisane ponude na javni natječaj u zatvorenoj omotnici dostavljaju se u natječajnom roku 
Povjerenstvu za davanje u zakup i prodaju nekretnina s naznakom “ponuda na natječaj za 
prodaju nekretnine u Radikovcima - ne otvarati!” na urudžbeni zapisnik - Prijamni ured 
Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I, osobno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom.   
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Pisana ponuda ponuditelja javnog natječaja mora sadržavati sljedeće: 
- ime i prezime, odnosno naziv i sjedište podnositelja ponude, 
- presliku osobne iskaznice ili domovnice, kao dokaz o hrvatskom državljanstvu (fizičke 
osobe), - izvadak iz registra nadležnog trgovačkog suda (pravne osobe), 

- ponuđeni iznos prodajne cijene, 
- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu 10% od utvrđenog početnog iznosa prodajne cijene,  
  na žiro - račun Grada Donjeg Miholjca, IBAN broj: HR7425000091808600006, s pozivom 
  na broj: 68 7706,  OIB - MB, 
- dokaz o podmirenim obvezama prema gradskom i državnom proračunu, 
- presliku žiro, tekućeg ili štednog računa.                      
              
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda ponuditelja koja uz ispunjavanje uvjeta 
javnog natječaja sadrži najviši ponuđeni iznos prodajne cijene. 
     
Zakašnjele, neuredne i nepotpune ponude ili ponude protivne uvjetima javnog natječaja, 
Povjerenstvo će odbaciti.            
            
Ponuditeljima javnog natječaja čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćena jamčevina će se 
vratiti nakon dovršetka postupka javnog natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana 
izbora najpovoljnije ponude, dok u slučaju odustanka, ponuditelji  gube pravo na povrat 
uplaćene jamčevine. 
              
Ponude ponuditelja koji sudjeluju u javnom natječaju, a nisu podmirili dospjela dugovanja 
prema gradskom i državnom proračunu, Povjerenstvo neće razmatrati.             
                       
3. PROVEDBA JAVNOG NATJEČAJA 

Javni natječaj za primanje pisanih ponuda otvoren je od 13. listopada 2017. godine i traje 
zaključno do 27. listopada 2017. godine. 
            
Javno otvaranje ponuda održat će se 30. listopada 2017. godine (ponedjeljak), s početkom u 
13,00 sati, u Maloj dvorani Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I. 
            
Otvaranju ponuda mogu biti nazočni i ponuditelji. 
    
Nakon provedenog javnog natječaja Povjerenstvo između prispjelih ponuda donosi Odluku o 
izboru najpovoljnijih ponuda. 

4. SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI 

Najpovoljnij ponuditelj dužan je u roku 15 dana od dana primitka Odluke Povjerenstva o 
izboru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o prodaji nekretnine s gradonačelnikom Grada 
Donjeg Miholjca temeljem kojega će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana 
glede prodaje nekretnine. 

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 30 dana od dana sklapanja ugovora o prodaji 
nekretnine u cjelosti uplatiti ponuđeni iznos prodajne cijene.  

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o prodaji u propisanom roku ili 
po pozivu gradonačelnika smatrat će se da je odustao od kupnje nekretnine, u kojem slučaju 
gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 
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Troškove ovjere ugovora, poreza na promet neretnine, uknjižbe nekretnine u zemljišne knjige, 
te sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva, kao i troškove izrade elaborata 
procjene nekretnine i geodetskog elaborata radi uvođenja u posjed, snosi kupac. 
            
Sve obavijesti u svezi ovoga javnog natječaja, kao i potrebiti obrasci mogu se dobiti u 
prostorijama Upravnog odjela za komunalne, gospodarske, društvene djelatnosti i stručne 
poslove Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1/I, osobno ili na brojeve telefona: (031) 
631-161, 631-361, 631-120 ili 631-180 (lokal 209). 

POVJERENSTVO ZA DAVANJE U ZAKUP 
I PRODAJU NEKRETNINA GRADA DONJEG MIHOLJCA 

DOSTAVITI:                           
1. Povjerenstvo, ovdje,                                  
2. Upravni odjel za komunalne,                                          
    gospodarske, društvene djelatnosti 
    i stručne poslove Grada Donjeg Miholjca, ovdje, 
3. Oglasna ploča Grada Donjeg Miholjca,                                          
4. Radio Donji Miholjac, d.o.o., Donji Miholjac,  
    Trg A Starčevića 5, 
5. Zbirka isprava, 
6. Pismohrana.


