
  Na temelju stavka 2. članka 5. Pravilnika o davanju u zakup neizgrađenoga 

građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području Općine Motovun (Službene novine 

Grada Pazina broj 05/07.) Općinski načelnik Općine Motovun raspisuje 

 

 

NATJEČAJ 

za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Motovun 

 

I.     PREDMET ZAKUPA 

  

1. Daje se u zakup zemljište na području Općine Motovun za uređenje parka-zelene 

površine:   

 

R.br. 

k.č. kultura Površina 

m2 

Početna god. 

zakupnina 

1. 218 oranica 126 12,6 

2. 219 oranica 169 16,9 

3. 220 oranica 133 13,3 

4. 49/1 dvorište 27 2,7 

 Ukupno:  455 45,50 

 

Zemljište  se nalazi se  u K.O. Motovun (ulica Angelo Garbizza).  

Početna cijena zakupa zemljišta iznosi 45,50 kuna. 

Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 4,55 kn. 

Zemljište se daje u zakup radi uređenja parka-zelena površina, sadnju zelenog mediteranskog 

i ukrasnog bilja na rok od 5 godina s mogućnošću produženja na daljnjih pet godina. 

 

II. Troškove objave natječaja, provedbe postupka i izrade Ugovora snosi Općina Motovun. 

   

III. 1. Pravo na podnošenje pisane ponude za zakup nekretnina iz točke I. imaju poslovno 

sposobne fizičke osobe i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

Pisana ponuda obvezno sadrži: 

• ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boravišta, 

odnosno sjedišta, 

• oznaku zemljišta, 

• ponuđenu natječajnu zakupninu. 

Uz ponudu se prilaže: 

• dokaz o prebivalištu i državljanstvu, odnosno registraciji, 

• dokaz o uplaćenoj jamčevini, 

• ovlaštenje, odnosno punomoć (za predstavnike, odnosno ovlaštene opunomoćenike), 

• dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene Zakonom i ovim Pravilnikom (za 

osobe koje žele takvo pravo ostvariti), 

• obrazloženi gospodarski program, 

• izjavu da ponuđač nema dugovanja spram Općine po bilo kojoj osnovi. 

2. Natjecatelji su na ime garantnog pologa dužni za nekretnine iz točke I. ovog 

Natječaja za koju podnose prijavu uplatiti pojedinačni iznos u visini utvrđenog pologa iz 

točke I. Garantni polog se uplaćuje na žiro račun Proračuna Općine Motovun br. 2380006-

1827400001, model 68, poziv na broj 7757-OIB - tvrtke Natjecatelja uz naznaku "Garantni 

polog za sudjelovanje na natječaju za zakup“ 



Garantni polog uračunat će se najpovoljnijem natjecatelju u cijenu zakupa. 

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćeni garantni polog se vraća.  

Ukoliko ponuđena cijena na natječaju od strane ponuđača koji ispunjava natječajne 

uvjete prelazi dvostruki iznos početne cijene, takva ponuda smatra se nevažećom.  

           3. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i 

posebni uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos zakupa.  

Prvenstveno  pravo zakupa zemljišta ima pravna ili fizička osoba ukoliko zemljište čini  

okućnicu zgrade u njihovu vlasništvu.  

      4. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju 

Ugovora o zakupu u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru garantni 

polog mu se neće vratiti.  

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne uplati cijenu zakupa u daljnjem roku od 8 dana od 

sklapanja Ugovora, garantni polog mu se neće vratiti, a Ugovor će se raskinuti. 

Ako se utvrde dva ili više natjecatelja s ponuđenim istim najvišim iznosom, Natječaj 

se neće ponavljati, već će se održati usmeno javno nadmetanje između natjecatelja koji su 

natječajnom postupku ponudili isti (najviši) iznos s time da će početna cijena nadmetanja biti 

najviši iznos ponuđen u natječajnom postupku. 

Usmeno javno natjecanje provest će se u roku od petnaest (15) dana od dana saznanja 

za te okolnosti. 

5. Nekretnine iz točke I. zakupljuju se po sistemu viđeno - kupljeno. 

 6. Općinski Načelnik Općine Motovun zadržava si pravo da u cijelosti ili jednom 

dijelu poništi postupak prikupljanja pismenih ponuda i da ne prihvati nijednu odnosno 

pojedinu prispjelu ponudu, bez obaveze da natjecatelje obavijesti o razlozima za takav 

postupak. 

7. Ostali uvjeti zakupa bit će uređeni Ugovorom. 

8. Ponude sa svim podacima iz točke III. podtočke 1 - ispravama i dokumentima 

dostavljaju se preporučeno poštom u zapečaćenom omotu Natječajnoj komisiji za promet 

imovinom, s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za zakup nekretnina” 

9. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave obavijesti o natječaju u dnevnom 

tisku odnosno na Oglasnoj ploči i web stranicama Općine Motovun. Nepravovremene i 

nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. 

 10. Prispjele ponude otvorit će se dana 20. kolovoza 2010. godine u 12,00 sati u 

prostorijama Općine Motovun, Trg Andrea Antica 1. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o 

rezultatima u roku od osam (8) dana od dana kad Općinski Načelnik Općine Motovun prihvati 

najpovoljnije ponuđače. 

 11. Nekretnine iz točke I. mogu se razgledati u dogovoru s Općinskom upravom, gdje 

se mogu dobiti i sve druge informacije i obavijesti vezane uz Natječaj. Telefon 052/681-642 

ili 681-772. 

 

KLASA: 947-01/10-01/03 

URBROJ: 2163/05-04-10-2 

Motovun,  09. kolovoza 2010. 

                                                                                                                 

 

                                                                                   Načelnik 

                           Slobodan Vugrinec 


