REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

GRAD ŠIBENIK
GRADONAČELNIK

KLASA : 944-05/17-01/17
URBROJ: 2182/01-07/01-17-2
Šibenik, 25. svibnja 2017.
Na temelju članka 46. stavka 3. točke 12. Statuta Grada Šibenika (“Službeni glasnik
Grada Šibenika“ broj 8/10.), članka 15. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s
nekretninama („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br 10/97., 6/98., 14/02., 8/04. i
«Službeni glasnik Grada Šibenika», broj 4/11.), i čl. 101.st.3. Zakona o cestama ( Narodne
novine br. 84/11,22/13,54/12,148/13 i 92/14), gradonačelnik Grada Šibenik, donosi

ZA K L J U Č A K
o raspisivanju natječaja za zakup dijela čest.br. 5421/1 K.O. Donje Polje

I.

Raspisuje se natječaj za zakup dijela nekretnine u vlasništvu Grada Šibenika,
označene kao čest.br. 5421/1 Z.U. 784 K.O. Donje Polje, površine 667 m2, na
geodetskom snimku tvrtke Geodetska mjerenja d.o.o., od dana 11. svibnja
2017. označen slovima A-B-C-D-E-A, u svrhu parkiranja vozila i robe

II.

Predmetni dio nekretnine daje se u zakup u svrhu parkiranja vozila i
skladištenja robe, na rok od 3 godine, a predmet zakupa može se urediti samo
uz suglasnost Grada Šibenika.

III.

Početni iznos mjesečne zakupnine je 530,00 kuna.

IV.

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu trostruke mjesečne
zakupnine na na žiro račun Grada Šibenika IBAN:HR2324020061844400003
model HR 68, poziv na broj: 7242-OIB natjecatelja, koja će se za izabranog
ponuđača tretirati kao osiguranje plaćanja zakupnine.

V.

Zakupnina će se plaćati jedan mjesec unaprijed (do kraja tekućeg za naredni
mjesec). Zakupnina će se ugovarati uz deviznu klauzulu u odnosu na srednji
tečaj € na dan otvaranja ponuda. Ugovor o zakupu će se solemnizirati o trošku
zakupnika.

IV. Natjecatelji uz ponudu trebaju dostaviti:
- pravne osobe izvod iz registra trgovačkih društava,
- fizičke osobe preslik osobne iskaznice ,

------------------------Trg palih branitelja Domovinskog rata br.1; Telefon: (022) 431-000 Fax: (022) 431-099----------------

- dokaz o plaćenoj jamčevini,
- preslik računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine natjecateljima koji ne
uspiju u natječaju.
- potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave da natjecatelj nema dospjelih
potraživanja prema RH.

V.

VI.

Budući zakupnik snosi troškove vještačenja vrijednosti zakupa u iznosu od
1000,00 kuna.
Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

VII. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje na dan otvaranja ponuda imaju
nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Šibeniku.
VIII. Natječaj će se objaviti u "Slobodnoj Dalmaciji", na oglasnoj ploči Grada
Šibenika i na web stranici Grada Šibenika.
IX. Ponuda za natječaj s podacima sudionika u natječaju i dokazom o uplaćenoj
jamčevini dostavlja se na adresu: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata
broj 1, u zatvorenoj omotnici s naznakom "NE OTVARAJ - za natječaj za zakup nekretnine
čest.br. 5421/1 K.O. Donje Polje, na kojoj treba biti naveden kontakt telefon natjecatelja, u
roku od 15 dana od objave ovog natječaja u “Slobodnoj Dalmaciji”.
X. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda natjecatelji će se pravovremeno obavijestiti.
XI. Prodavatelj zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.
XII. Sve informacije u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Upravnom odjelu za
gospodarenje gradskom imovinom Grada Šibenika, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
ili na telefon 431-051, 431-056.

GRADONAČELNIK
Željko Burić, dr. med.

DOSTAVITI:
1. Tajništvo – ovdje
2. Upravni odjel za gospodarenje
gradskom imovinom – ovdje
3. “Slobodna Dalmacija” -radi objave
4. Dokumentacija-ovdje
5. Pismohrana-ovdje
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