
Objavljeno 09.  studeni 2012. 
 
 Na temelju članka 13. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 
Motovun, (Službene novine Grada Pazina broj 13/09.), Općinski načelnik raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za prodaju  nekretnina u vlasništvu Općine Motovun 

prikupljanjem pisanih ponuda 
 
I. PREDMET PRODAJE 

 
1.1. Građevisnko zemljište označeno sa  k.č. 27 u  površini od 1.651 m2  i k.č. 33/1 u 
površini od 183 m2 k.o. Kaldir. Zemljište se nalazi zapadno od naselja Kaldir. 
Početna cijena  iznosi  183.400,00 kn. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 18.310,00kn. 
 
1.2. Građevisnko zemljište označeno sa  k.č.25   u površini od 1.385 m2  u 72/144 
dijela k.o. Kaldir, Zemljište se nalazi zapadno od naselja Kaldir. 
Početna cijena  iznosi  69.250,00 kn. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 6.925,00kn. 
 
1.3. Građevisnko zemljište označeno sa  k.č. 29/1 u  površini od 766 m2  u 72/144 
dijela k.o. Kaldir, Zemljište se nalazi zapadno od naselja Kaldir. 
Početna cijena  iznosi  38.300,00 kn. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 3.830,00kn. 
 
1.4. Poljoprivredno zemljište označeno sa  k.č. 431/2  u  površini od 758 m2  k.o. 
Brkač, Zemljište se nalazi u naselju Breg.   
Početna cijena  iznosi  52.000,00 kn. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 5.200,00 kn. 
 
1.5. Poljoprivredno zemljište označeno sa  k.č. 431/3  u  površini od 572 m2 k.o. 
Brkač, Zemljište se nalazi u naselju Breg.   
Početna cijena  iznosi  35.000,00 kn. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 3.500,00 kn. 
 
1.6. Poljoprivredno zemljište označeno sa  k.č. 23 u površini od 151 m2 k.o. Zumesk, 
Zemljište se nalazi u naselju Beletićev brijeg.   
Početna cijena  iznosi  1.208,00 kn. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 120,80 kn. 
 
1.7. Građevinsko zemljište označeno sa  k.č. 1332/2  u  površini od 362 m2   , k.č. 
1332/6 u površini 443 m2   i k.č. 1333/10 u površini 335 m2   k.o. Brkač.  
Zemljište se nalazi u naselju Rudeli.   
Početna cijena  iznosi  296.400,00 kn. 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 29.640,00kn. 
 
1.8. Ruševna zgrada označena sa k.č. 51/2 zgr. u površini 97 m2, k.o. Brkač. Zgrada 
se nalazi  u naselju Rušnjak.  
Početna cijena iznosi 177.852,00 
Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je 17.785,20 kn.  
 



 
II.     Troškove objave natječaja, troškove procjene nekretnina, provedbe postupka i izrade 
ugovora snosi Općina Motovun, a troškove poreza na promet nekretnina, ovjere potpisa  i 
prijenosa vlasništva snosi Kupac. 
 
 
III.    1. Pravo na podnošenje pisane ponude za kupnju nekretnina iz točke I. imaju poslovno 
sposobne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i Europske unije, te pravne osobe sa 
sjedištem u Republici Hrvatskoj. Pismena ponuda mora sadržavati: 
 a) naznaku za koju nekretninu se natječe, s oznakom rednog broja iz ovog Natječaja, 
broja katastarske čestice i oznaku katastarske općine, 
 b) iznos ponuđene cijene, 
 c) za fizičke osobe - ime, prezime, OIB, adresu i dokaz o državljanstvu (preslika 
osobne iskaznice ili putovnice); za pravne osobe - naziv tvrtke, OIB, adresu, ime i prezime 
osobe za zastupanje i preslika izvoda iz sudskog registra odnosno preslika obrtnice, 
  d) dokaz o uplaćenom garantnom pologu, 
  e) dokaz o ostvarivanju prvenstvenog prava kupnje ukoliko to pravo postoji, 
  f) izjavu da nema dugovanja naspram Općine Motovun, kao ni poduzeća ili obrt u 
njegovu vlasništvu ili suvlasništvu,          
            g) broj računa natjecatelja za slučaj povrata garantnog pologa, 
             h) gospodarski program (ukoliko ga ponuditelj ima), 
             i) izjavu da se obvezuje  omogućiti Općini Motovun pravo služnosti na kupljenim 
nekretninama u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture (kanalizacija i dr.) bez naknade.  

2. Natjecatelji su na ime garantnog pologa dužni nekretninu 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 broj 2380006-
1827400001, model 68, s pozivom na broj 7757-OIB natjecatelja, uz naznaku "Garantni polog 
za sudjelovanje na natječaju za kupnju k.č. broj _____________.“ 

Garantni polog uračunat će se najpovoljnijem natjecatelju u prodajnu cijenu. 
Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćeni garantni polog se vraća. 

      3. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i 
posebni uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene. Iznimno, kada 
u natječaju sudjeluje osoba s prvenstvenim pravom najpovoljnija ponuda je ponuda osobe s 
prvenstvenim pravom ukoliko prihvaća cijenu utvrđenu od strane sudskog  vještaka istaknutu 
u natječaju, te ispunjava opće i posebne uvjete natječaja. Pravo prvenstva ima: 
- vlasnik zgrade, kada je nekretnina izložena natječaju određena kao okućnica njegove 

zgrade, 
- suvlasnik najvećeg dijela, odnosno suvlasnik dijela građevinske parcele, te suvlasnik 

najvećeg dijela zgrade ili stana, 
- korisnici zgrade, stanova i zemljišta koji te nekretnine drže u zadnjem, mirnom i 

nesmetanom posjedu neprekidno najmanje od 01. siječnja 1985. godine. 
      4. U slučaju kupnje nekretnine temeljem prvenstvenog prava iz točke 3. Općina 

zadržava prvenstveno pravo nazadkupnje po istoj cijeni po kojoj je nekretninu prodala 
uvećanoj za kamatu u visini eskontne stope HNB.  

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju Ugovora o 
kupoprodaji u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru garantni polog mu 
se neće vratiti.  

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj ne uplati  kupoprodajnu cijenu 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 u 



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. kupuju se po sistemu viđeno - kupljeno. 
 6. Načelnik Općine Motovun može u cijelosti ili jednom dijelu poništiti postupak 
prikupljanja pisanih ponuda i o tome obavijestiti ponuđače. 
 7. Ostali uvjeti kupnje bit će uređeni Ugovorom koji će biti i osnova za uknjižbu 
vlasništva. 
            8. Ponude sa svim podacima iz točke III. podtočke 1. - ispravama i dokumentima 
dostavljaju se Natječajnoj komisiji za promet imovinom, s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za 
kupnju nekretnine”, na adresu Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun. 

9. Rok za dostavu ponuda PONEDJELJAK 19. studenog 2012. godine do 12.00 sati.  
Javno otvaranje prispjelih ponuda bit će  PONEDJELJAK 19. studenog 2012. godine u 
prostorijama Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, s početkom u 12.30 sati. 

   Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje. 
   Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u roku od osam (8) dana od dana 

prihvaćanja najpovoljnije ponude. 
 10. 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: 947-01/12-01/04 
Urbroj: 2163/05-04-12-1 
Motovun, 09. studenog  2012. 
 

        NAČELNIK 
        Slobodan Vugrinec, v.r. 

 
 
 
 


