
Objavljeno 10. siječnja 2023. 
 
Na temelju članaka 50. i 51. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine 
Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“ broj 5/20.), općinski načelnik 
raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona  

 
I. Raspisuje se javni natječaj za zamjenu nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda 

za nekretnine, kako slijedi: 
 

Općina Motovun-Montona daje nekretninu u svojem vlasništvu na k.č. 229/4 k.o. 
Motovun, površine 446 m2, u naravi okućnica, procijenjene tržišne vrijednosti uvećano 
za troškove geodetskih i drugih usluga od ukupno 19.673,93 EUR (odnosno prema 
fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1 EUR početna cijena iznosi 148.233,24 
kune), u zamjenu za nekretninu u vlasništvu fizičkih osoba označenu kao k.č. 229/2 
k.o. Motovun, površine 522 m2, u naravi oranica, procijenjene tržišne vrijednosti od 
21.473,05 EUR (odnosno prema fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 HRK za 1 EUR 
početna cijena iznosi 161.788,68 kuna). 
 

Obje zemljišne čestice su prostornoplanskom dokumentacijom određene kao 
Z1 - krajobrazno uređene površine i na njima nije moguća gradnja, a zamjena 
nekretnina u vlasništvu Općine Motovun-Montona za nekretninu u suvlasništvu fizičkih 
osoba provodi se u svrhu uspostave vlasničkog kontinuiteta s postojećom krajobrazno 
uređenom površinom vrtova ispod lokaliteta Barbacan. 
 
II. Troškove procjene nekretnina, objave natječaja, provedbe postupka zamjene, 

porez na promet nekretnina, ovjere potpisa i prijenosa vlasništva snosi 
natjecatelj. 

III. Pravo na podnošenje pisane ponude za zamjenu nekretnina iz točke I. imaju 
poslovno sposobne fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i zemalja članica 
Europske unije te pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 

IV. Pisana ponuda mora sadržavati: 
a) osnovne podatke o ponuditelju (ime i prezime, prebivalište za fizičke 

osobe/naziv tvrtke i sjedište pravne osobe, preslika osobne iskaznice ili 
podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), 

b) naznaku za koju nekretninu se natječe, s oznakom rednog broja iz ovog 
natječaja, broja katastarske čestice i oznaku katastarske općine, 

c) iznos ponude i dokaz o pravu vlasništva (vlasnički list) neopterećenih 
nekretnina koje se nude u zamjenu 

d) ovlaštenje odnosno punomoć (za ovlaštene predstavnike odnosno 
punomoćnike), 

e) izjavu da nema dugovanja prema Općini Motovun-Montona, 
f) broj računa natjecatelja, 
g) izjavu da se obvezuje omogućiti Općini Motovun-Montona pravo služnosti 

na zamijenjenim nekretninama u svrhu izgradnje komunalne infrastrukture 
(javna odvodnja i drugo) bez naknade. 

V. Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i 
posebni uvjeti natječaja te kojom se ponudi zamjenska nekretnina po načelu 



„vrijednost za vrijednost“ te će strana čije nekretnina/e imaju manju tržišnu 
vrijednost nadoknaditi drugoj strani utvrđenu razliku vrijednosti davanjem u 
vlasništvo druge odgovarajuće nekretnine, prijebojem ili na drugi način, u roku od 
6 mjeseci od sklapanja ugovora o zamjeni nekretnina.  
Zakašnjele ili nepotpune ponude Komisija neće uzeti u raspravljanje već će 
odmah zapisnički utvrditi njihovu nevaljanost i donijeti odluku o njihovu 
odbacivanju. Valjane ponude Komisija razmatra i utvrđuje jesu li ispunjeni 
propisani uvjeti te usporedbom ponuđenih cijena zapisnički utvrđuje koju ponudu 
smatra najpovoljnijom. Ako je za iste nekretnine prispjelo više valjanih 
najpovoljnijih ponuda koje su istovjetne po ponuđenoj visini cijene, Komisija će 
usmenim nadmetanjem između takvih ponuditelja utvrditi koja je ponuda 
najpovoljnija.  
Usmeno nadmetanje provest će Komisija u vrijeme i na mjestu koje će naknadno 
odrediti te o tome obavijestiti sve ponuditelje s valjanom istovjetnom ponudom. 
Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude ili ne pristupi zaključenju 
ugovora o zamjeni u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o izboru jamstveni 
polog mu neće biti vraćen. 

VI. Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina dužan je 
u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel 
i zaključiti ugovor. 
Ponuditelj koji nakon donošenja odluke o zamjeni nekretnina odustane od 
sklapanja ugovora ili ne pristupi u roku određenom za sklapanje ugovora gubi 
pravo na povrat uplaćenog jamstvenog pologa, a nekretnina će se izložiti 
natječaju za prodaju. 

VII. Općina Motovun-Montona može u cijelosti ili jednom dijelu poništiti postupak 
prikupljanja pisanih ponuda i o tome obavijestiti ponuditelje. 

VIII. Ostali uvjeti zamjene nekretnina bit će uređeni ugovorom koji će biti i temelj za 
uknjižbu vlasništva. 

IX. Ponude sa svim podacima, ispravama i dokumentima iz točke IV. dostavljaju se 
preporučeno poštom ili osobno Natječajnoj komisiji za gospodarenje 
nekretninama, s naznakom „Ne otvaraj - ponuda za zamjenu nekretnine”, na 
adresu Anticov trg 1, 52424 Motovun-Montona. 

X. Nepotpune prijave i prijave podnesene izvan utvrđenog roka neće se razmatrati. 
Ponuditelji nepotpunih prijava i prijava podnesenih izvan utvrđenog roka nemaju 
pravo sudjelovati u postupku javnog nadmetanja. 

XI. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave. Prijave moraju biti isporučene 
do dana 25. siječnja 2022. godine u 11,59 sati. 

XII. Ponude će se otvarati u zgradi općinske uprave dana 25. siječnja 2022. godine 
u 12 sati. 

XIII. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima u roku od 8 dana od dana 
prihvaćanja najpovoljnije ponude. 

XIV. Nekretnine iz točke I. mogu se razgledati u dogovoru s općinskom upravom, gdje 
se mogu dobiti i sve druge informacije i obavijesti vezane uz natječaj. 

 
 
KLASA: 940-01/22-01/4 
URBROJ: 2163-28-02-23-2 
Motovun-Montona, 10. siječnja 2022. 

OPĆINSKI NAČELNIK 
Tomislav Pahović 


