
                                    
                 REPUBLIKA  HRVATSKA 

       SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA                                             

                         GRAD V I S 

                   GRADONAČELNIK 

                                                                                               Objavljeno: 13.11.2014.god. 

                  KLASA: 943-01/14-01/28                                  

                  URBROJ: 2190/01-02-14-2 

                  Vis, 11. studenog 2014. god.                      

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

91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 

143/12), Odluke o upravljanju, stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Grada Visa 

(„Službeni glasnik Grada Visa“, br. 2/10), Odluke Gradskog vijeća Grada Visa o sređivanju 

imovinske kartice Grada Visa („Službeni glasnik Grada Visa“, br. 4/11), Odluke Gradskog 

vijeća Grada Visa o izmjeni i dopuni odluke o sređivanju imovinske kartice Grada Visa 

(„Službeni glasnik Grada Visa“, br. 4/13, 5/13),  te odluke Gradonačelnika Grada Visa, 

KLASA: 943-01/14-01/22; URBROJ: 2190/01-02-14-1; od 11. studenoga  2014.god. 

raspisuje se slijedeći 

                     

                                                          

                                                          

                                                         JAVNI NATJEČAJ 

                                                       za prodaju nekretnina 
 

                                                               

                                                                     I 
 

 

PREDMET PRODAJE: 

 

Predmet natječaja – kupoprodaje, su slijedeće nekretnine:  

  

 

1. dio nekretnine označene kao č.zem. 2475/35 k.o. Vis u površini od 629 m2 prema 

elaboratu izrađenom od tvrtke Geodetika  Split d.o.o.  br. 1150/13 

Početna cijena: 560,00 kn/m2, odnosno 352.240,00 kn. 

 

    

2.   dio nekretnine označene kao č.zem. 2475/1 k.o. Vis u površini od 777 m2 prema     

      elaboratu izrađenom od tvrtke Geodetika  Split d.o.o.  br. 128/2011 

  Početna cijena: 560,00 kn/m2, odnosno 435.120,00 kn. 

 

 

 

      

 



                                                           II 
 

 

UVJETI PRODAJE 

 

 

1)Pravo sudjelovanja na natječaju imaju  fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i 

pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju i strani državljani i pravne osobe sukladno odredbama 

članka 354. do 358a. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 

91/96,68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12). 

 

2) za kupnju nekretnina iz članka I. plaća se jamčevina u iznos od 10% od ukupne utvrđene 

početne cijene nekretnine.  

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  

Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 

dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.  

Jamčevina se uplaćuje na IBAN: HR5623300031849200002 uz model HR68 i pozivom na 

broj: 7757-OIB s naznakom “jamčevina za kupnju“. 

 

3) Otvaranje pristiglih prijava provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.  

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.  

 

4) Usmeno nadmetanje provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja, a održati će se u 

prostorijama Gradske uprave na adresi Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2.  

 

O terminu održavanja usmenog natjecanja natjecatelji za koje se ustanovi da ispunjavaju 

uvjete natječaja biti će obaviješteni pisanim putem.  

Javno nadmetanje provodi se povećanjem usmene ponude. Najmanji iznos povećanja usmene 

ponude iznosi  1.000,00 kuna nominalno.  

Usmeno nadmetanje okončati će se po isteku 2 minute po davanju najpovoljnije ponude.  

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja 

sadrži i najviši iznos kupoprodajne cijene temeljem provedenog usmenog nadmetanja.   

Ukoliko se na usmenom nadmetanju po pojedinoj lokaciji (sukladno pojedinačnom 

geodetskom 

elaboratu ) prijavi samo jedan natjecatelj čija je dokumentacija sukladna uvjetima natječaja 

Gradonačelnik može odrediti da se nekretnina proda tom natjecatelju, ili natječaj ponovi. 

 

-Jamčevina za kupnju nekretnina neće se vratiti: 

-ukoliko natjecatelj čija prijava ispunja uvjete natječaja odustane od natječaja prije 

provedenog postupka  usmenog nadmetanja (licitacije) , 

 

-ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane nakon okončanja usmenog nadmetanja (licitacije) , 

 

-ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora u ostavljenom roku. 

 

Izabrani ponuditelj je dužan pristupiti sklapanju ugovora o kupoprodaji u roku od 7 (sedam) 

dana, računajući od dana završetka usmenog nadmetanja. 

 



Ako bude izabran ponudielj koji je pravna osoba, u tom slučaju osnivač(i) takve pravne osobe 

solidarno odgovaraju za obveze preuzete prema Gradu Visu sukladno odredbama ovog 

natječaja.  

Ostali sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja. 

 

5) izabrani ponuditelj, odnosno kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u pravilu platiti 

najkasnije  u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora, a novi vlasnik stječe pravo vlasništva 

i pravo uknjižbe na predmetnoj nekretnini, tek nakon što je u potpunosti podmirio sve obveze 

prema Gradu utvrđene kupoprodajnim ugovorom. 

- Gradonačelnik može odobriti plaćanje kupoprodajne cijene u najviše 5 (pet) obroka za slučaj 

veće vrijednosti. 

 

6)  porez na promet nekretnina, odvjetničke troškove sastavljanja ugovora, troškove provedbe 

ugovora i ostale troškove u svezi prijenosa prava vlasništva snosi kupac.  

 

7) nekretnine se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje mogućnost prigovora po 

bilo kojoj osnovi.  

 

8) izabrani natjecatelj, kupac je dužan o svojem trošku izvršiti potrebne parcelacije, akte 

temeljem kojih je takve parcelacije moguće provesti te izvršiti uknjižbu prava vlasništva 

predmeta prodaje na svoje ime u zemljišnoj knjizi.  

 

9) Grad Vis može bez posebnog razloga i obrazloženja, i u bilo kojoj fazi postupka odustati od 

prodaje pojedine nekretnine ili predmetnog natječaja u cijelosti, kao i ne izabrati niti jednog 

natjecatelja, a u kojim slučajevima ne odgovara za eventualnu štetu natjecateljima.  

 

                                                                       

                                                                            III 

 

 

SADRŽAJ PRIJAVE 

Prijava mora sadržavati podatke o natjecatelju (ime i prezime, OIB i adresu ponuditelja, 

odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe), podatke o nekretnini koja je predmet natječaja. 

                                                                  

                                                                      

                                                                          IV 

 

 

PRILOZI PRIJAVI 

Prijava na natječaj treba sadržavati:  

- ime i prezime fizičke osobe,adresa, OIB, odnosno naziv pavne osobe, OIB, te adresa 

sjedišta tvrtke, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje, 

      -     dokaz o državljanskom statusu u originalu ili ( preslika domovnice,  osobne  iskaznice, putovnice) 

- za pravne osobe dokaz o registraciji pravne osobe, 

- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti – izvod iz registra obrtnika (obrtnica), 

odnosno izvod iz regista trgovačkih društava, ukoliko je sjedište tvrtke u Republici 

Hrvatskoj, 

- dokaz o uplati jamčevine, 

- podaci o računu na koji se vraća jamčevina, 

- potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Visu – potvrda Odsjeka za proračun i 



računovodstveno-financijske poslove da natjecatelj nema dospjelih nepodmirenih 

dugovanja prema Gradu Visu, i gradskim tvrtkama po bilo kojoj osnovi ne stariju od 

30 dana, 

- potvrdu o nepostojanju poreznog duga prema Republici Hrvatskoj – potvrdu Porezne 

uprave da natjecatelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema državnom 

proračunu Republike Hrvatske ne stariju od 30 dana. 

 

                                                                        

                                                                              V 

 

 

OBLIK, NAČIN I  ROK  DOSTAVE PRIJAVE 

 

Prijave se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, poštom ili osobno, u zatvorenim 

omotnicama na adresu Grada, Trg 30. svibnja 1992. br. 2. 21480 Vis, s naznakom „Prijava za 

kupnju nekretnina - ne otvarati“. Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objave 

natječaja na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Visa. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.                                                                             

 

Sve informacije u svezi natječaja zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu 

Grada Visa od 9,00 do 13,00 sati, ili na telefon 021/711-125.                                                                           

 

                                                                                               

 

                                                                                         

                                                                                              Gradonačelnik 

                                                                                          

                                                                                               Ivo Radica, v.r.                                                                                            

                                                                                         

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


