
                              
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA  
GRAD KAŠTELA 

Gradonačelnik 

 

KLASA:    053-01/16-01/0003 

URBROJ:  2134/01-1/1-16-13 

 

Kaštel Sućurac, 24. kolovoza 2016.   
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  broj: 33/01, 

60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/5) članka  

391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 

73/00, 114/01, 79/06, 141/01, 79/06, 141/06,1 46/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15), te Odluke 

Gradskog Vijeća Grada Kaštela KLASA: 021-05/16-01/0006, URBROJ: 2134/01-01/3-16-4 od 26. srpnja 

2016., Gradonačelnik Grada Kaštela dana 29. kolovoza 2016. objavljuje slijedeći 

 

 

J A V N I   N A T J E Č A J 

za zamjenu nekretnina u vlasništvu Grada Kaštela   

u k.o. Kaštel Gomilica 

                                                                      

Članak 1. 

 

 (1) Predmet zamjene su nekretnina u vlasništvu Grada Kaštela i nekretnina u vlasništvu 

Pravne osobe izgradnjom nove zamjenske nekretnine na:  

I. nekretninama u vlasništvu Grada Kaštela: 

 - čest. zgr. 201/1 k.o. Kaštel Gomilica, zgrada površine 158 m2,  

- čest. zgr. 201/2 k.o. Kaštel Gomilica, zgrada površine 144 m2, 

- čest. zem. 447/2 k.o Kaštel Gomilica, dvor površine 436 m2,  

II. i nekretninama u vlasništvu Pravne osobe: 

- čest. zem. 447/1 k.o Kaštel Gomilica, dvor površine 310 m2, zgrada površine 131 m2, 

- čest. zem. 447/5 k.o Kaštel Gomilica, zgrada površine 467 m2, 

- čest. zem. 448/1 k.o Kaštel Gomilica, pomoćna zgrada površine 103 m2, dvorište površine 259   m2, kuća 

površine 90 m2, 

- čest. zem. 448/2 k.o Kaštel Gomilica, voćnjak površine 669 m2, 

za dio novoizgrađene nekretnine za nekretnine iz točke I. stavka 1. ovog članka koji po sistemu ključ u ruke 

postaje vlasništvo Grada Kaštela, a koji čine:  

 -  poslovni prostor, površine               479 m2,  

 -  terasa, površine                               129 m2,  

 -  parkirna mjesta za korištenje          10 PM.  

  

Članak 2. 

 (1) Procjenom prometne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Grada Kaštela i Pravne osobe izvršenom 

od strane stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Mira Glavaš ing. građ., utvrđena je sadašnja 

prometna vrijednost nekretnina i to kako slijedi, 

 nekretnine u vlasništvu grada Kaštela u iznosu od 3.833.000,00 kuna (što uključuje PDV) 

 nekretnine u vlasništvu Pravne osobe u iznosu od 9.001.000,00 kuna (što uključuje PDV). 

 (2) Procjenom izvršenom od strane Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Mira Glavaš 



ing. građ., utvrđena je prometna vrijednost dijela planirane novoizgrađene nekretnine s pripadajućim 

parkirnim mjestima koji bi pripao Grada Kaštela u iznosu od 4.029.893,00 kuna (što uključuje PDV).  

  

 (3) Grad Kaštela neće nadoknađivati ponuditeljima razliku u površini ni u vrijednosti a isto  će se 

utvrditi Ugovorom o zamjeni nekretnina. 

 

Članak 3. 

 Troškove procjene vrijednosti nekretnina snosi Pravna osoba, troškove ovjere ugovora, poreza, 

troškove uknjižbe i ostale troškove, snosi svaka ugovorna strana za sebe, odnosno za svoju nekretninu. 

 

Članak 4. 

 Uvjeti natječaja za zamjenu nekretnina su slijedeći: 

1) Ponuditelji zamjene nekretnina ne smiju imati nikakvih dugovanja prema Gradu Kaštela 

     (komunalna naknada,komunalni doprinos i sl.) u trenutku podnošenja ponude 

2) Pisana ponuda za natječaj mora sadržavati: 

 a) naziv ponuditelja, OIB i adresu 

 b) izvadak iz registara trgovačkog suda, odnosno presliku osobne iskaznice 

 c) pisanu izjavu da se slaže s uvjetima natječaja 

3) Pisana ponuda dostavlja se na adresu: GRAD KAŠTELA, Braće Radić 1, 21212 KAŠTEL SUĆURAC, s 

 naznakom „Ponuda za zamjenu nekretnina-ne otvaraj“, te nazivom ponuditelja 

4) Rok za podnošenje ponude je osam dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Grada 

Kaštela te objavi obavijesti o objavi natječaja u dnevnom tisku 

5) Ponude koje ne udovoljavaju uvjetima natječaja kao i ponude koje pristignu izvan roka neće se razmatrati, 

kao  i ponude ponuditelja koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Kaštela 

6) Ponuditelji zamjene nekretnina su dužni podnijeti u svojoj ponudi idejno rješenje, te dinamički plan  

 provođenja investicije na nekretnini koja je predmet zamjene 

7) Ponuditelj zamjene nekretnina dužan je zamjensku novoizgrađenu nekretninu izgraditi do pune gotovosti i 

uporabljivosti u roku od 1 (jedne) godine od dana pravomoćnosti građevinske dozvole za predmetnu 

nekretninu  

8) Grad Kaštela ima pravo na jednostrani raskid ugovora o zamjeni nekretnina bez odgovornosti za 

eventualnu štetu drugoj strani ukoliko ista ne započne pripremu projektne dokumentacije za ishođenje akata 

za gradnju u roku od tri mjeseca od dana potpisa ugovora o zamjeni 

9) Ponuditelj zamjene nekretnina ne smije opteretiti ni jednu nekretninu koja je predmet zamjene, a postati će 

vlasništvo Grada Kaštela, osim u korist Grada 

10) Ugovorom o zamjeni nekretnina ugovoriti će se pravo prvozakupa i prvokupa na nekretninama koje 

sudjeluju u projektu izgradnje objekta u korist obje strane. 

 

Članak 5. 

 Ponuditelj je dužan dati osiguranje za ispunjenje ugovornih obveza osnivanjem založnog prava u 

zemljišnoj knjizi na nekretninama u vlasništvu Pravne osobe iz članka 1. stavka 1. točke II ovog Javnog 

natječaja u korist Grada Kaštela.  

Članak 6. 

 Grad Kaštela zadržava pravo tražiti dodatna pojašnjenja, odnosno dopunu ponude koja je ocijenjena 

kao valjana, poništiti natječaj, odbiti sve ponude i to bez obrazloženja, i ne odgovara za eventualnu štetu 

ponuditeljima. 

 

Članak 7. 

 

 Izbor najpovoljnije ponude izvršit će se uroku 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje ponuda 



 

Članak 8. 

 . 

 Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se s Gradom Kaštela zaključiti Ugovor o zamjeni nekretnina u 

roku 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom smatrati će se da je odustao od 

zamjene nekretnine. 

 

 

 

                                                                                                                      GRADONAČELNIK   

                                                                                                                         mr. Ivan Udovičić 

 

 

 

 


