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

RH  br.  91/96,  68/98,  137/99,  22/00,  73/00,  114/01,  146/08,  38/09  i  153/09)  i  Odluke

Gradonačelnika Grada  Vrbovca  Klasa: 943-01/12-04/19, Ur.br.:  238/32-04/05-12-1 od 27. rujna

2012.godine, objavljuje se 

NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Vrbovca (udio 4/6), RadoševićKatarine (udio 1/6) i

Forgač Marije (udio 1/6)

1.k.č.br.  407 u naravi kuća i  dvorište (gruntovno pašnjak ledina u Dulepskoj), ukupne površine

357čhv, upisana u z.k.ul.br.344

Početna kupoprodajna cijena ukupno iznosi   146.248,00 kuna.  

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1.Pravo učešća u natječaju imaju sve fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe uz

priloženo rješenje o registraciji.

2.Porez na promet nekretnina snosi kupac.

3.Pismene ponude u skladu s natječajnom dokumentacijom predaju se u zatvorenim omotnicama na

adresu GRAD VRBOVEC, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 VRBOVEC, s naznakom "PONUDA ZA

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE-NE OTVARATI".

4.Ponude se primaju u roku 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči  Grada Vrbovca.

Natječaj je objavljen i na web-stranici Grada Vrbovca www.vrbovec.hr, i putem Radio Vrbovca.

5.Otvaranje ponuda izvršit će se zadnjeg dana za dostavu ponuda u 134,00 sati u sali za sastanke

Grada Vrbovca, Trg Petra Zrinskog 9.

6.Troškove ovjere kupoprodajnih ugovora kod javnog bilježnika snosi kupac.

POSEBNI UVJETI NATJEČAJA
1.Podnositelji  ponuda  moraju  dostaviti  cjelovitu  i  jedinstvenu  ponudu  za  kupnju  navedenih

nekretnina.

2.Poseban uvjet svim natjecateljima je da su prema Gradu Vrbovcu podmirili sve dospjele obveze.

MJERILA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
1.Nekretnina  koja  je  predmet  natječaja  prodat  će  se  onoj  osobi  koja  ponudi  najvišu  cijenu  i

zadovoljava posebne uvjete natječaja.

2.Ukoliko  dva  ili  više  natjecatelja  ponude  istu  cijenu  i  udovolje  općim  i  posebnim  uvjetima,

prioritet ostvaruje onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

SADRŽAJ PONUDE
1.Pismena zamolba s nazivom (osobni podaci) i adresa natjecatelja.

2.Naznaka nekretnina i ponuđena cijena.

3.Dokaz o hrvatskom državljanstvu za fizičke osobe.

4.Rješenje o registraciji za pravne osobe.

5.Potvrdu Grada Vrbovca o podmirenim obavezama. 

Sve dodatne obavijesti o natječaju kao i sve ostale obavijesti vezane za predmet natječaja može se

dobiti  u  Upravnom  odjelu  za  komunalne  djelatnosti  i  gospodarstvo  Grada  Vrbovca,  telefon

098/409-636 (gosp. Komanović).

Vrbovec, 01.10.2012. UO za komunalne djelatnosti


