Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 81/15-pročišćeni
tekst i 94/17-ispravak), članka 4. i 5. Odluke o korištenju javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u
vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 5/15, 8/15 i 5/16) , gradonačelnik Grada
Samobora utvrdio je i raspisao

JAVNI NATJEČAJ
za davanje na korištenje zemljišta za namjenu skladišta otvorenog tipa
1. Daje se na korištenje kč. br. 560/3 k.o. Samobor, u naravi neizgrađeno zemljište, ukupne površine
705 m2, u vlasništvu Grada Samobora za namjenu skladišta otvorenog tipa.
2. Početna naknada utvrđuje se u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.
3. Zemljište se daje na korištenje na rok od 5 godina, s mogućnošću produženja na idućih 5 godina
bez javnog natječaja, ukoliko to dozvoljava namjena predmetnog zemljišta.
4. Korisnik je dužan urediti i počistiti zakupljeni prostor-zemljište, te postupati s istim pažnjom
dobrog gospodarstvenika.
5. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe.
6. Jamčevina se uplaćuje u trostrukom iznosu početne naknade korištenja iz ovog javnog natječaja.
7. Jamčevina se uplaćuje u korist Grada Samobora – gradski proračun na IBAN:
HR2524020061838000004 pozivom na broj 68 7722 – OIB (upisuje se osobni identifikacijski broj
pravne odnosno fizičke osobe).
8. Natjecatelju koji uspije u javnom natječaju, uplaćena jamčevina se uračunava u naknadu za
korištenje, a ostalim sudionicima javnog natječaja jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana
od zaključenog natječaja.
9. Ponuđač-natjecatelj koji uspije u javnom natječaju i iz bilo kojeg razloga odustane od svoje ponude
ili odbije potpisati ugovor o korištenju nekretnine iz ovog javnog natječaja, gubi pravo na povrat
uplaćene jamčevine.
10. Ugovor o korištenju neizgrađenog građevinskog zemljišta iz ovog javnog natječaja, sklopit će se na
određeno vrijeme (pet godina) s ponuđačem koji ponudi najvišu mjesečnu naknadu i prihvati uvjete
iz ovog javnog natječaja.
11. Ponuđač-natjecatelj koji uspije u javnom natječaju uređuje zemljište o svom trošku, kao i potrebne
prilaze radi pristupa zemljištu.
12. Ponude se podnose do godine do 8. 6. 2018. godine zaključno do 11.30 sati (vrijedi za dostavu
poštom i osobno). Otvaranje ponuda izvršit će nadležno Povjerenstvo dana 8. 6. 2018. godine u
sobi 102, Samobor, Trg kralja Tomislava 5. s početkom u 13.00 sati
13. Ponuda po ovom javnom natječaju podnosi se u pismenom obliku, a mora sadržavati:
- naziv i adresu ponuđača, OIB, broj žiro računa za slučaj povrata uplaćene jamčevine, te broj tel.;
- točan opis za što se ponuda podnosi kao i namjenu skladišta i po kojoj početnoj naknadi koja ne može
biti ispod početne naknade utvrđene ovim javnim natječajem ;
- dokaz o uplati jamčevine ;
- rješenje o registraciji djelatnosti u Republici Hrvatskoj – fizičke i pravne osobe (preslika, a kasnije
original na uvid).
- dokaz Upravnog odjela za financije Grada Samobora da natjecatelj nema nikakvih dugovanja prema
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14. Ponude se dokumentacijom dostavljaju se preporučeno ili osobnom predajom na adresu:
GRAD SAMOBOR, Urudžbeni zapisnik soba 2, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, s
naznakom “Korištenje zemljišta kč. br. 560/3 k.o. Samobor-ne otvaraj”
15. Nepotpune i nepravovremene pristigle ponude odbacit će se zaključkom gradonačelnika.
16. Grad Samobor zadržava pravo poništenja ovog javnog natječaja u cijelosti ili djelomično bez
posebnog obrazloženja.
17. O rezultatima javnog natječaja gradonačelnik Grada Samobora obavijestit će sve ponuđačenatjecatelje u roku od 15 (petnaest) dana izbora najpovoljnijeg ponuđača-natjecatelja.
18. Sve potrebne informacije mogu se dobiti na tel. 3378-155.
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