
O G L A S 
o javnom natječaju za sklapanje Predugovora za prodaju zemljišta 

radi gradnje „Winnetoulanda Jasenice“ 
  
I. 
Raspisuje se natječaj za sklapanje Predugovora radi gradnje Winnetoulanda 
Jasenice, na području UPU-a „Zabavni parki Pariževačka glavica“, kako slijedi; 

Oznaka zemljišta Površina m² 
k.č.zem  1636/60 k.o. Jasenice 1252 
k.č.zem  1636/57 k.o. Jasenice 1512 
k.č.zem  1636/59 k.o. Jasenice 160 
k.č.zem  1565/42 k.o. Jasenice 
 

19574 

k.č.zem  438/437 k.o. Jasenice 
 

170738 

k.č.zem  1565/43 k.o. Jasenice 
 

53083 

k.č.zem  1565/44 k.o. Jasenice 
 

21666 

k.č.zem  438/438 k.o. Jasenice 
 

1614 

k.č.zem  438/439 k.o. Jasenice 
 

31607 

k.č.zem  1618/6 k.o. Jasenice 
 

177 

 

Sva navedena zemljišta nude se samo zajednički kao jedna  cjelina i nije 
dopušteno podnošenje djelomičnih ponuda.  

Sa odabranim ponuditeljem sklopiti će se predugovor za sklapanje glavnog 
ugovora o kupoprodaji nekretnina, kada Općina  Jasenice pri Općinskom sudu u 
Zadru, zemljišnoknjižnom odjelu u Obrovcu, izvrši polog isprava radi stjecanja 
prava vlasništva predmetnih nekretnina. 

II. Uvjeti natječaja: 

1. Iznos početne cijena određuje se u visini 3.160.000,00kn. 

2. Izabrani natjecatelj je dužan: 

a) podmiriti sve troškove u svezi provedbe ovog natječaja;  

b) platiti i druge troškove temeljem prava vlasništva;  



c) uplatiti cjelokupni ponuđeni iznos u roku od osam (8) dana od dana dostave 
odluke o odabiru 

d) ispuniti sve posebne uvjete iz ovog natječaja 

3.Natjecatelji na ime jamčevine za ozbiljnost ponude trebaju uplatiti iznos od 
1.000.000,00kn na žiro račun IBAN HR 682390001181670000 Proračun Općine 
Jasenice, s pozivom na broj: HR68 -7722-OIB, s naznakom „Jamstvo za 
Winnetouland“. Uplaćena jamčevina priznaje se u ponuđenu cijenu. Ukoliko 
natjecatelj ne uplati ostatak  ponuđenog iznosa u ostavljenom roku Općina 
Jasenice zadržava jamčevinu i može ponovno raspisati natječaj bez ikakove 
daljnje odgovornosti prema natjecatelju 

4. Natječaj će se provesti javnim prikupljanjem pismenih ponuda.  

5. Pravo podnošenja pisane ponude: 

- imaju pravne i fizičke osobe koje su, državljani Republike Hrvatske i državljani 
država članica Europske unije i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i 
državama članicama Europske unije. 

6.Ostale strane pravne i fizičke osobe mogu sudjelovati na natječaju ako 
ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području 
Republike Hrvatske i ostale uvjete iz ovog Natječaja. 

7.Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Općine Jasenice, na web stranici 
Općine Jasenice www.jasenice.hr  i u dnevnom tisku, a rok dostave ponuda je 
do 17. studenog 2015. godine do 12:00 sati do kada, bez obzira na način 
podnošenja ponude, ponuda mora biti zaprimljena u Općini Jasenice. 

8. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u ponuđeno zemljište i prostorno-plansku 
dokumentaciju u roku za podnošenje ponude, pon-pet 08:00-13:00 sati 
najavom na telefon 023/655-703 - Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenice. 

9. Predugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana uplate 
cjelokupnog ponuđenog iznosa.  

10. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda s najvećim ponuđenim 
iznosom, uz udovoljavanje i svim ostalim uvjetima iz ovog natječaja. U slučaju 

http://www.jasenice.hr/


odustanka prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatra se 
sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. 

11.Prvi najbolji natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat 
jamčevine. Ako izabrani natjecatelj ne zaključi predugovor u predviđenom roku, 
gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

12. Pismena prijava ili ponuda za sudjelovanje u Javnom natječaju mora 
sadržavati 

- osnovne podatke o osobi koja se natječe (obavezno navesti OIB); 
- presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar , 
- dokazi o sposobnosti realizacije projekta; 

• Dokaz o solventnosti (izvod iz poslovnih knjiga ili drugi odgovarajući 
dokaz) 

• Kratki opis poslovnog plana sa financijskom konstrukcijom i idejna 
rješenja.  
Povjerenstvo će isključiti iz natječaja natjecatelja koji ne dokaže 
sposobnost realizacije projekta 

- dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju 
putem Internet bankarstva; 
- obvezujuću ponudu  

 - izjavu ponuditelja da nema dugovanja sa bilo koje osnove uključujući i zastare 
potraživanja prema Općini Jasenice kada je ponuditelj fizička ili pravna osoba 
vlasnik u 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima; 

-  izjavu ponuditelja pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne vodi 
sudski spor ili upravni spor sa Općinom Jasenice, 

- izjavu ponuditelja kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude 
prihvaćena, sklopiti Predugovor o kupoprodaji na njegov trošak u predviđenom 
roku 
- izjavu da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja 

- izjavu da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana 
otvaranja ponuda 



- podatak o broju tekućeg računa ili žiro-računa za povrat jamčevine 
sudionicima čija ponuda ne bude prihvaćena ili u slučaju poništenja natječaja 

POSEBNI UVJETI NATJEČAJA 

13. U skladu s Preporukama Državnog ureda za reviziju iz Izvješća  KLASA: 041-
01/14-10-24 Predugovorom će se regulirati pravo Općine Jasenice na prvokup, 
a natjecatelj može u posebnom sporazumu s Općinom Jasenice uz prethodnu 
suglasnost Općinskog vijeća regulirati međusobna prava i obveze glede 
financiranja  izgradnje komunalne infrastrukture  za potrebe projekta. 

14. Natjecatelj se obvezuje za svo vrijeme trajanja projekta poslovati po 
načelima društveno odgovornog poslovanja u lokalnoj zajednici. 

15. Raskidni uvjet:  Izabrani natjecatelj se obvezuje započeti realizaciju projekta 
u roku od 3 godine od dana ishođenja akta o gradnji, a najkasnije u roku od pet 
godina od dana potpisivanja Predugovora. 

16. Neizvršenjem obveze iz točke 15. Općina Jasenice stječe pravo na 
jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji i ponavljanje natječaja uz povrat 
investicije kupcu do visine uloženog, odnosno maksimalno do visine postignute 
kupovnine na ponovno raspisanom natječaju ukoliko je visina postignute 
kupovnine niža od visine uloženog. 

17. Izabrani natjecatelj ne može privesti zemljište svrsi različitoj od izgradnje 
tematskog zabavnog parka bez prethodne pisane suglasnosti predstavničkog 
tijela Općine Jasenice. 

18. Ponude će biti javno otvorene 17. studenog 2015. godine  u 13,00 sati, u 
zgradi Općine Jasenice, P. Zoranića 61 Jasenice. Otvaranju ponuda mogu biti 
nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje 
valjane punomoći. 

19. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom preporučeno, u zatvorenoj 
omotnici na adresu: Općina Jasenice, P. Zoranića 61 23243 Jasenice, s 
naznakom „NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ WINNETOULAND“. Dan 
predaje ponude smatra se dan dostave ponude u Općinu Jasenice. Ponude 
dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili 
na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati. Općina Jasenice 



zadržava pravo ne prihvatiti nijednu valjanu ponudu kao i pravo poništiti 
natječaj, u cijelosti u bilo koje vrijeme do donošenja odluke o izboru 
natjecatelja, bez ikakve odgovornosti prema natjecateljima, izuzev obveze na 
povrat uplaćene jamčevine. 

20.Predugovor se sklapa  prema načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje 
naknadne prigovore kupca. Glavni ugovor koji je predmet Predugovora iz ovog 
natječaja se sklapa kada Općina Jasenice pri nadležnom zemljišnoknjižnom 
odjelu Općinskog suda izvrši polog isprava radi stjecanja prava vlasništva na 
predmetnim zemljištima. 

21.Na odnose koji nisu uređeni ovim Natječajem primjenjuje se Zakon o 
vlasništvu i drugim stvarnim pravima te drugi propisi meritorni za raspolaganje 
nekretninama i Zakon o obveznim odnosima. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Martin Baričević 

 


