
 

 Na temelju  članka 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada 

Đurđevca", broj 3/09., 1/13. i 5/14. - pročišćeni tekst), članka 18. Odluke o uvjetima, načinu i 

postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca („Službene novine Grada 

Đurđevca“, broj 4/09.) i članka 4. Odluke o visini početne prodajne cijene zemljišta u ulici 

Radnika cesta u Đurđevcu („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/16.), a u svezi s 

člankom 8. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Đurđevca za 

razdoblje 2016. – 2020., („Službene novine Grada Đurđevca“, broj 2/16. i 4/16.), 

gradonačelnik Grada Đurđevca, raspisuje 

 

 

JAVNI   NATJEČAJ 

za prodaju građevinskog zemljišta 

u ulici Radnička cesta u Đurđevcu 

 

1. Prodaje se građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Đurđevca u ulici Radnička 

cesta u Đurđevcu, upisano u zk.ul.br. 7823 k.o. Đurđevac i to:  

- kčbr. 3417/19 Livada u Lipi sa 189 čhv i 

- kčbr. 3417/20 Livada u Lipi sa 188 čhv. 

Predmetno zemljište  u katastarskom operatu upisano je u posjedovni list broj 1748 

k.o. Đurđevac I. pod brojem kčbr. 2510/26 Lipa – Žičkot površine 680 m2 i kčbr. 

2510/27 Lipa – Žičkot površine 680 m2. 

2. Zemljište iz točke 1.  namijenjeno je za izgradnju višestambenih objekata za potrebe 

zaposlenika poduzetnika koji imaju sjedište i registriranu poslovnu aktivnost na području 

Grada Đurđevca, kao i poduzetnika koji zapošljavanju osobe s prebivalištem i boravištem na 

području Grada. Na zemljištu iz točke 1. poduzetnik mora sagraditi minimalno 9 stambenih 

jedinica sukladno Glavnom projektu na koji suglasnost daje Upravni odjel za prostorno 

planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca. 

  3. Početna cijena zemljišta iz točke 1. iznosi 1,00 kn/m2. Zemljište se prodaje prema 

površinama iz posjedovnog lista. 

 4. Građevinsko zemljište iz točke 1. opremljeno je vodovodnom  mrežom, 

kanalizacijskom i plinskom mrežom te su omogućeni priključci na javnu prometnicu.

 Izgrađena je  javna rasvjeta te je  asfaltirana  pristupna cesta. 

 5. Natjecatelji mogu biti poduzetnici sa sjedištem i registriranom poslovnom 

aktivnošću na području Grada Đurđevca kao i poduzetnici koji zapošljavaju osobe s 

prebivalištem i boravištem na području Grada, za potrebe stanovanja svojh zaposlenika ili 

omogućavanje privremenog smještaja povremenih zaposlenika. 

6. Natjecatelji u prijavi  trebaju obavezno naznačiti ime, prezime, naziv tvrtke i adresu, 

te priložiti: 

- dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine,  koja se 

uplaćuje na žiro-račun broj: HR3224020061810700004, model HR68, poziv na broj 7242-

OIB s naznakom "Jamčevina za natječaj za kupnju građevinskog zemljišta", 

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), 

- rješenje o registraciji, 

- ponudu novčanog iznosa povrh početnog iznosa cijene građevinskog zemljišta iz ovog 

natječaja po m
2
, te ukupni iznos ponude, 

- kratki opis dosadašnjeg poslovanja, ostvareni ukupni prihod, broj zaposlenih,  

- izjavu o potrebi izgradnje stanova za svoje zaposlenike, odnosno omogućavanje 

privremenog smještaja povremenih zaposlenika, 



-  potvrdu porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza i doprinosa za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od trideset dana od dana objave natječaja, 

- planirana ulaganja i izvore financiranja s istaknutim udjelom vlastitih ulaganja. 

 

 7. Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuditelja su iznos jedinične cijene po jednom m
2
 

zemljišta . 

 8. Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je započeti izgradnju u roku od 3 mjeseca 

te dovršiti gradnju i useliti, odnosno dodjeliti stambene jedinice u roku od 12 mjeseci od 

zaključenja ugovora. 

 Ugovorom o kupoprodaji određuje se zabrana otuđenja stambenih jedinica trećima 

minimalno 10 godina od dobivanja uporabne dozvole. U slučaju nepoštivanja rokova 

dovršetka gradnje, ugovara se klauzula o raskidu ugovora i povratu građevinskog zemljišta u 

vlasništvo Grada Đurđevca bez prava na naknadu na ime uloženog u zemljište, dok se za 

osiguranje zabrane prodaje stambenih jedinica trećima ugovara predaja zadužnice na iznos 

ukupnog oslobođenja komunalnog doprinosa i tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta. 

 Zabrana otuđenja upisuje se u zemljišne knjige kao teret nakon provedbe etažiranja. 

 Vlasnik stana – etažne cijeline prije uknjižbe u zemljišnim knjigama mora izdati 

Gradu Đurđevcu zadužnicu na iznos od 1.000,00 kn/m2 stana, na ime osiguranja poštivanja 

uvjeta gradnje. 

 9. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu platiti najkasnije u roku od 30 dana od dana 

zaključenja Ugovora o kupoprodaji. 

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana 

od okončanja postupka natječaja. Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija u 

slučaju odustanka od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

 10. Ponude se mogu predati poštom ili osobno u sobi broj 33/I, Grada Đurđevca, 

Stjepana Radića 1, Đurđevac, u zatvorenom omotu s naznakom "Ponuda za  natječaj za 

prodaju građevinskog zemljišta- ulica Radnička cesta– ne otvaraj". 

 11. Rok za dostavu ponuda je 8 dana od dana objave u „Podravskom listu“, a o 

rezultatima će biti obaviješteni svi sudionici natječaja u roku osam dana po obavljenom 

izboru.  

 Vlasnik zadržava pravo poništenja natječaja i nije obvezan prihvatiti niti jednu 

pristiglu ponudu. 

 Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno 

planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti Grada Đurđevca, na mail: grad@djurdjevac.hr  ili 

na tel. 048/811-052 i 048/811-106. 

 

                                                                                                GRAD ĐURĐEVAC 
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