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Na temelju članka 48. st. 1. točke 5. Zakona o lokalnoj samoupravi i područnoj (regionalnoj ) 
samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 125/05, 109/07., 
125/08. i 36/09.),  članka 35. st. 2. 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. i 146/08.) članka 
7.  Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada 
Novigrada ("Službene novine Grada Novigrada”, br.8/09.) i članka 102. Statuta Grada 
Novigrada – Cittanova ("Službene novine Grada Novigrada”, br. 5/09., 3/13., 2/14.) 
gradonačelnik Grada Novigrada – Cittanova dana 12. lipnja 2015. godine donio je  

 
ODLUKU 

o raspisivanju natje čaja za prodaju zemljišta ozna čenog kao 
k.č. br. 2571/1 k.o. Novigrad u vlasništvu Grada Novig rada – Cittanova 

 
 

Podaci o predmetu prodaje  
  
1.1. Oznaka i površina zemljišne čestice je k. č. br. 2571/1 k.o. Novigrad, u naravi 

građevinsko zemljište površine 1970 m2.   
   
1.2.   Početna cijena iznosi:  445.478,71 kuna.  
                       
1.3.  Podaci o uvjetima gradnje:   

Zemljišna čestica nalazi se u Radnoj zoni Sv. Vidal.  
Prema UPU radne zone „Sv. Vidal 2“ predmetna nekretnina predstavlja plansku 
parcelu br. K11, koja ima gospodarsku namjenu – poslovnu, pretežno uslužnu.  
Na građevnim česticama iz prethodnog stavka moguća je gradnja jedne ili više 
građevina (složene građevine) poslovne namjene - pretežito uslužne, odnosno, 
poslovne, upravne, uredske ili trgovačke namjene. 
Uz osnovnu namjenu građevine, na istoj građevnoj čestici moguće je planirati 
prostore za prateće sadržaje (društvene – edukativne, istraživačke, izložbeno – 
prodajne, sportsko-rekreacijske u funkciji korisnika prostora i vanjskih korisnika - SPA, 
teretana, fitness centar, ugostiteljske, zdravstvene – ambulante, poliklinike i sl.). 
Prostore za prateće sadržaje moguće je planirati isključivo unutar građevine osnovne 
namjene. 
Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi 0,55. 
Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi 2,75. 
Najveća dopuštena visina iznosi 12 metara, uz najviše 3 nadzemne te 2 podzemne 
etaže (podruma). 
Propisuje se samostojeći način građenja. 
 
Grad Novigrad – Cittanova ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u 
pogledu uvjeta gradnje koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih 
zakonskih ili podzakonskih propisa. 

 
Podaci o op ćim uvjetima natje čaja   
 
2.1. Pravo u češća u natje čaju: Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne 

osobe sukladno pozitivnim propisima  Republike Hrvatske.  
 

2.2. Pravo na umanjenje postignute kupoprodajne cijene 
Odlukom o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na 
području radne zone Sv. Vidal (Službene novine Grada Novigrada – Cittanova“, br. 
7/14.) propisano je da poduzetnik koji podnese ponudu za kupnju nekretnine na 
području Radne zone Sv. Vidal može ostvariti pravo na umanjenje postignute 
kupoprodajne cijene, u određenom postotku, ovisno o djelatnostima koje planira 
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obavljati na području navedene poduzetničke zone, u skladu sa važećim prostornim 
planom. 
Poduzetnikom se u smislu Odluke o uvjetima prodaje nekretnina i mjerama poticanja 
poduzetništva na području radne zone Sv. Vidal (Službene novine Grada Novigrada 
– Cittanova“, br. 7/14.) smatra svaka pravna osoba, obrtnik, trgovac pojedinac ili 
fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, a koja podnese ponudu za kupnju 
nekretnine u vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova na području Radne zone Sv. 
Vidal s ciljem obavljanja industrijske, trgovačke ili uslužne djelatnosti na nekretnini za 
koju je ponuda podnesena. 

 
Člankom 4. stavak 2. naprijed navedene Odluke utvrđuju se olakšice za sljedeće 
djelatnosti, podijeljene u tri skupine: 
1. skupina – proizvodne djelatnosti – umanjenje cijene zemljišta za 35 % 
2. skupina – prerađivačke djelatnosti – umanjenje cijene zemljišta za 15 % 
3. skupina – ostale djelatnosti – umanjenje cijene zemljišta za   5 % 

 
Postignutom kupoprodajnom cijenom smatra se ona cijena koju je poduzetnik 
ponudio za kupnju nekretnine za koju se natječe. 
Ukoliko poduzetnik / natjecatelj ispunjava uvjete za ostvarenje prava na olakšicu 
temeljem više navedenih skupina, isti može ostvariti pravo na olakšicu samo za 
jednu skupinu, i to za onu temeljem koje ostvaruje najvišu olakšicu. 
Poduzetnik / natjecatelj koji je ostvario pravo na umanjenje postignute kupoprodajne 
cijene s obzirom na djelatnost koju planira obavljati, obvezuje se da će takvu 
djelatnost obavljati na nekretnini za koju je sklopljen ugovor o kupoprodaji najmanje 
pet godina od dana početka njezina obavljanja.   
U slučaju neobavljanja djelatnosti temeljem koje je ostvario pravo na umanjenje 
postignute kupoprodajne cijene te u slučaju promjene ili prestanka obavljanja takve 
djelatnosti prije proteka roka od pet godina od početka njezina obavljanja, poduzetnik 
je obvezan vratiti Gradu Novigradu-Cittanova iznos za koji mu je umanjena 
kupoprodajna cijena temeljem navedene olakšice. 
 
Pravo na naprijed navedene olakšice ostvaruje samo onaj poduzetnik koji je, u 
trenutku podnošenja ponude za kupnju nekretnine, registriran za obavljanje neke od 
djelatnosti temeljem kojih se ostvaruje pravo na olakšicu, te koji takvu djelatnost 
planira obavljati na nekretnini za koju se natječe. 

 
Poduzetnik je dužan u roku od tri godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji 
nekretnine izgraditi građevinu gospodarske namjene u skladu sa važećim prostornim 
planom i započeti s obavljanjem registrirane djelatnosti. U protivnom, isti je obvezan 
vratiti Gradu Novigradu-Cittanova iznos za koji mu je umanjena kupoprodajna cijena 
temeljem korištenja olakšice iz članka 4. stavak 2. Odluke o uvjetima prodaje 
nekretnina i mjerama poticanja poduzetništva na području radne zone Sv. Vidal 
(Službene novine Grada Novigrada – Cittanova“, br. 7/14.). 
Navedeni rok se može produžiti zaključkom Gradonačelnika, ako za to postoje 
opravdani razlozi. 

 
2.3. U slučaju prodaje nekretnine na području Radne zone Sv. Vidal, Grad Novigrad-

Cittanova zadržava pravo prvokupa u roku pet godina od dana sklapanja ugovora o 
kupoprodaji nekretnine. 

 
 

2.4. Visina pologa i na čin polaganja garantnog pologa 
Natjecatelji su dužni uplatiti garantni polog u visini od 10% od početne cijene u korist 
Proračuna Grada Novigrada-Cittanova, na račun broj 2380006-1829100003 s 
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pozivom na broj 68 7757 + OIB sa naznakom: “Polog za sudjelovanje na natječaju za 
kupnju  k. č. br. 2571/1 k.o. Novigrad» 
Uplaćeni polog će se uračunati najpovoljnijem natjecatelju u prodajnu cijenu. 
Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćen polog će se  vratiti u roku od 15 dana 
od dana zaključenja natječaja. 

 
2.5. Način i rok podnošenja ponuda: 

Ponude treba dostaviti pismeno u zatvorenoj omotnici sa naznakom  
“ZA NATJE ČAJ – PRODAJA  k. č. br. 2571/1 k.o. Novigrad– NE OTVARATI “ i to 
na adresu Povjerenstvo za prodaju, Grad Novigrad- Cittanova, Veliki trg 1. 

 
Uz ponudu treba dostaviti: 

• Presliku osobne iskaznice  (OIB) za fizi čke osobe ili 
• preslika izvatka iz sudskog registra – za osobe koj e se upisuju u 

sudski registar 
• preslika izvatka iz drugog odgovaraju ćeg registra – za poduzetnike 

koji se upisuju u druge registre u cilju obavljanja  registrirane 
djelatnosti  

• preslika obrtnice – za obrtnike 
• preslika rješenja kojim se dozvoljava rad poduzetni ka izdan od 

strane nadležnog tijela – za poduzetnike koji obavl jaju samostalnu 
djelatnost 

• preslika obavijesti o razvrstavanju Državnog zavoda  za statistiku – 
za osobe za koje se takva obavijest izdaje 

• poslovni plan 
• dokaz o uplati pologa u iznosu od 10 % od iskli čne cijene,  
• broj ra čuna natjecatelja za povrat pologa,  
• te izjava natjecatelja odnosno uvjerenje da nema du govanja prema 

Gradu Novigradu-Cittanova kao ni prema pravnim osob ama kojima 
je osniva č ili jedan od osniva ča Grad- Cittanova (ovjerena od strane 
javnog bilježnika)  

 
Poduzetnik (natjecatelj) koji sudjeluje na javnom natječaju za kupnju nekretnine na 
području Radne zone Sv. Vidal obvezan je na podnesenom zahtjevu za kupnju 
navesti: 
1. tvrtku ili naziv 
2. osobni identifikacijski broj (OIB) 
3. sjedište 
4. broj telefona i e-mail adresu (ako ju posjeduje)  
5. opis djelatnosti koje obavlja 
6. oznaku katastarske čestice za koju se natje če s navo đenjem iznosa koji se 

nudi za kupnju iste. Ponu đena cijena ne može biti niža od utvr đene početne 
cijene, a mora biti izražena u kunama i ispisana br ojkama i slovima. 

7. naznaku da li će kupoprodajnu cijenu otplatiti jednokratno ili obr očno 
 
Ponudu za kupnju nekretnine na području Radne zone Sv. Vidal mogu podnijeti i dva 
ili više poduzetnika zajednički, kao jedinstvenu ponudu. U takvom slučaju, svaki je 
poduzetnik na zahtjevu obvezan navesti sve podatke odnosno priložiti sve isprave 
koje se traže sukladno ovome članku, osim poslovnog plana koji se podnosi 
zajednički. 
Kad se ugovor o kupoprodaji nekretnine sklapa sa dva ili više poduzetnika koji su 
podnijeli zajedničku ponudu za kupnju, njihova je odgovornost solidarna za sve 
obveze koje proizlaze iz takvog ugovora. 
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Natječaj traje do 03. srpnja 2015. godine,  a ponude prispjele nakon tog roka neće 
se uvažiti.  
Pravo natjecanja imaju samo osobe iz prethodnog stavka koje u potpunosti 
ispunjavaju tražene uvjete. 
Natječaj će provesti Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u 
vlasništvu Grada Novigrada-Cittanova. 
Povjerenstvo vodi zapisnik o provedenoj licitaciji. 
 
Sukladno Zakonu o pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13.), Grad Novigrad 
– Cittanova kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti 
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili 
u javnom glasilu. U cilju zakonom određene svrhe i u interesu javnosti Grad Novigrad-
Cittanova objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici odnosno u 
službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je natjecatelj 
podnošenjem prijave koja sadrži njegove osobne podatke na ovaj natječaj uz tražene 
priloge dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom, a u 
svrhu koju su prikupljeni.  
 
Javno otvaranje ponuda  održati će se u prostorijama Gradske uprave Grada 
Novigrada-Cittanova, Veliki trg 1, 08. srpnja 2015. godine s po četkom u 12,00 sati. 
 

2.6. Način pla ćanja cijene: 
 
Jednokratno pla ćanje 
Natjecatelj koji je uspio s najpovoljnijom ponudom dužan je iznos ponuđene cijene u 
uplatiti u korist Proračuna Grada Novigrada – Cittanova na račun broj 
HR9523800061829100003 s pozivom na broj 68 7757 + OIB, u roku od 30 dana od 
dana zaključenja natječaja (dan donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg 
ponuditelja). 
 
Obročna otplata 
Poduzetnik / natjecatelj koji je odabrao obročnu otplatu kupoprodajne cijene obvezan 
je na kupoprodajnu cijenu utvrđenu ugovorom plaćati ugovorenu kamatnu stopu u 
visini eskontne stope Hrvatske narodne banke koja vrijedi na dan sklapanja ugovora 
o kupoprodaji nekretnine.  
Visina obročnih otplata kao i rokovi njihova dospijeća utvrđuju se ugovorom o 
kupoprodaji nekretnine. 
U slučaju obročne otplate kupoprodajne cijene, poduzetnik / natjecatelj je obvezan 
prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine dati bankarsku garanciju ili 
dopustiti upis založnoga prava na nekretnini, u svrhu osiguranja potraživanja Grada 
Novigrada-Cittanova koja proizlaze iz ugovora o kupoprodaji nekretnine. 
 
NAPOMENA: 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude odnosno ne pristupi zaključenju 
ugovora o kupoprodaji odnosno ne uplati ponuđenu cijenu u roku od 30 dana od dana 
zaključenja natječaja (kod jednokratnog plaćanja), uplaćeni polog mu se neće vratiti. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude odnosno ne pristupi zaključenju 
ugovora o kupoprodaji prema gore navedenim uvjetima, uplaćeni polog mu se neće 
vratiti. 
Troškovi objave natječaja i provedbe postupka uključeni su u iskličnu cijenu. 
Troškove poreza na promet, ovjere potpisa i prijenosa vlasništva snosi kupac.  

 
3.1. Rok za zaklju čenje ugovora  je 30 dana od dana donošenja odluke o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja. 
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3.2. Gradonačelnik Grada Novigrada - Cittanova pridržava si pravo da u svako doba 
može poništiti natječaj bez obrazloženja.  

3.3. Objava odluke  
Ova odluka objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Novigrada-Cittanova i u dnevnom 
tisku. 

 
 
KLASA: 944-01/15-01/11 
URBROJ: 2105/03-01-15-1 
Novigrad, 12. lipnja 2015.    

 
               

 
        GRADONAČELNIK 
              Anteo Milos   
 
 
 
 
 
Dostaviti:                                                                                               

1. UO za proračun i gospodarstvo, ovdje 
2. UO za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ovdje 
3. Oglasna ploča, ovdje 
4. Pismohrana, ovdje 

 


