
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne 

novine»  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06.,  146/08.,  

38/09.,153/09.,143/12. i  152/14.), te članka 12. i članka 26. Odluke o gospodarenju 

nekretninama u vlasništvu Općine Motovun, (Službene novine Grada Pazina broj 31/14.), 

Općinski načelnik raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Općine Motovun 

prikupljanjem pisanih ponuda 

 

I. PREDMET OSNIVANJA PRAVA GRAĐENJA 

 

1. Građevinsko zemljište označeno sa  360 zgr.  u površini od  122 m
2 

  k.o. Motovun.  

      Početna mjesečna cijena za osnivanje prava građenja iznosi  44,44 kn. 

 Mjesečna cijena će se obračunavati prema srednjem deviznom tečaju EUR na temelju  

izvješća Hrvatske narodne banke važeći na kraju posljednjeg dana u baznom mjesecu 

godine za koji se ispostavlja faktura. 

      Garantni polog za sudjelovanje u natjecanju je  44,44 kn. 

 

Vlasnik zemljišta i osnivač prava građenja, temeljem članka 280. i 287. Zakona o 

vlasništvu i drugim stvarnim pravima, u korist nositelja prava građenja osniva pravo građenja, 

a  pravo građenja daje se u svrhu izgradnje objekta javne namjene, lovački dom za obavljanje 

lovačke djelatnosti. Pravo građenja podrazumijeva financiranje, projektiranje i izgradnju 

objekta.  

Nositelj prava građenja plaćat će Općini Motovun kao vlasniku zemljišta mjesečnu 

naknadu za osnovano pravo građenja u iznosu koji se postigne ovim natječajem.  

Mjesečnu naknadu za osnovano pravo građenja stjecatelj prava građenja plaća od dana 

zaključenja ugovora o osnivanju prava građenja. 

Pravo građenja osniva se za na rok od 30 godina, računajući od dana sklapanja 

ugovora o osnivanju prava građenja, a rok se može pisanim sporazumom produljiti ili skratiti.  

Osnivanjem prava građenja nositelj prava građenja stječe sva prava i obveze 

investitora pa je ovlašten poduzimati sve potrebne radnje u svrhu izgradnje objekta. 

 Nositelj prava građenja stupa u posjed zemljišta na kojem se osniva pravo građenja 

odmah po potpisu ugovora o osnivanju prava građenja, bez posebne primopredaje. 

Nositelj prava građenja slobodan je u trajanju prava građenja raspolagati s objektom u 

skladu sa svojim poslovnim odlukama. 

Pravo građenja može se prenositi na druge pravne osobe, ali samo uz prethodnu 

suglasnost vlasnika zemljišta. 

Eventualne promjene sadržaja prava građenja moguće su samo na temelju pismenog 

sporazuma nositelja prava građenja i vlasnika zemljišta. 

Općina Motovun kao vlasnik zemljišta na kojem se osniva pravo građenja dozvolit će 

nositelju prava građenja upis tog prava u zemljišne knjige. 

Osnovano pravo građenja prestaje:  

-  protekom roka na koje je osnovano pravo građenja, 

-  odreknućem nositelja prava građenja,  

-  prestankom postojanja nositelja prava građenja, 

- ukoliko nositelj prava građenja kasni s plaćanjem mjesečne zakupnine duže od tri 

mjeseca 

- ako u roku od jedne godine od potpisivanja ugovora o osnivanju prava građenja, 

nositelj prava građenja ne ishoduje potrebnu dokumentaciju za početak gradnje 

građevine, te 



- ukoliko u građevini ne provodi lovačku djelatnost. 

U slučaju prestanka prava građenja vlasnik zemljišta, bez naknade, postaje i vlasnik 

izgrađene građevine. 

II. Troškove objave natječaja,  provedbe postupka i izrade ugovora snosi Općina 

Motovun, a troškove, ovjere potpisa  i prijenosa vlasništva snosi Kupac. 

 

1. Pismena ponuda mora sadržavati: 

a) naznaku za koju nekretninu se natječe,  broj katastarske čestice i oznaku 

katastarske      

općine, 

 b)  iznos ponuđene mjesečne cijene, 

 c)  naziv tvrtke, udruge, OIB, adresu, ime i prezime osobe za zastupanje i preslika 

izvoda iz sudskog registra, ili  preslika obrtnice, odnosno Rješenje o upisu u registar udruga 

  d)  dokaz o uplaćenom garantnom pologu, 

  e)  izjavu da nema dugovanja naspram Općine Motovun,          

             f)  broj računa natjecatelja za slučaj povrata garantnog pologa, 

             g)  gospodarski program (ukoliko ga ponuditelj ima), 

             h)  izjavu da se obvezuje omogućiti Općini Motovun pravo služnosti na nekretnini na 

kojoj se daje pravo građenja, u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture (kanalizacija i dr.) 

bez naknade.  

2. Garantni polog se uplaćuje na žiro račun Proračuna Općine Motovun IBAN 

HR4023800061827400001, model 68, s pozivom na broj 7757-OIB natjecatelja, uz naznaku 

"Garantni polog za sudjelovanje na natječaju za osnivanje prava građenja k.č. broj ______.“ 

Garantni polog uračunat će se najpovoljnijem natjecatelju u cijenu. Natjecatelju koji 

ne uspije u natječaju, uplaćeni garantni polog se vraća. 

      3. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i 

posebni uvjeti natječaja, te kojom se ponudi najviši iznos cijene.  

Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju Ugovora o 

osnivanju prava građenja  u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru 

garantni polog mu se neće vratiti.  

4. Načelnik Općine Motovun može u cijelosti ili u jednom dijelu poništiti postupak 

prikupljanja pisanih ponuda i o tome obavijestiti ponuđače.   

 5. Ostali uvjeti osnivanja prava građenja bit će uređeni Ugovorom koji će biti i osnova 

za provedbu prava građenja. 

            6. Ponude sa svim podacima iz točke II. podtočke 1. - ispravama i dokumentima 

dostavljaju se Natječajnoj komisiji za promet imovinom, s naznakom "Ne otvaraj - ponuda za 

osnivanje prava građenja”, na adresu Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun. 

7. Rok za dostavu ponuda je  UTORAK 24. veljače 2015. godine do 12.00 sati.  Javno 

otvaranje prispjelih ponuda bit će u UTORAK 24.  veljače 2015. godine u prostorijama 

Općine Motovun, Trg Andrea Antico 1, s početkom u 12.30 sati. 

   Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.  

   Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u roku od osam (8) dana od dana 

prihvaćanja najpovoljnije ponude.  

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu ,na telefon 

052/681-609 ili 681-772. 

 

Klasa: 947-01/15-01/01 

Urbroj: 2163/05-04-15-3 

Motovun, 16. veljače 2015.                                                                    NAČELNIK 

           Tomislav Pahović 


