
Temeljem odredbe članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

Narodne novine br. 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.), odredba članka 34. stavak 1. točka 11. Statuta Grada Osijeka 

(Službeni glasnik Grada Osijeka  broj 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09. i 9/13. 

pročišćeni tekst) i  odredbe članka 4. Odluke o prodaji i sufinanciranju kupoprodajne cijene 

građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlasite stambene zgrade na području 

Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/11., 12/11, 17/11. i 8/15.) Gradonačelnik 

Grada Osijeka objavljuje 

 

NATJEČAJ 

 o prodaji građevinskog  zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje 

vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka 
 

I. 

 

Objavljuje se natječaj o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite 

stambene zgrade na području grada Osijeka. 

 

Građevinsko zemljište za prodaju mladoj obitelji na području grada Osijeka predstavljaju 

formirane građevinske čestice koje ispunjavaju uvjete za ishođenje dokumenata za građenje, a 

nalaze se u Ulici jela u Osijeku i to kako slijede: 

 

                                                                                                                 Početna cijena 

 

- k. č. br. 10830/67 oranica Ulica jela površine  590 m2……………80.160,00 kn, 

- k. č. br. 10830/69 oranica Ulica jela površine 590 m2…………. …80.160,00 kn, 

- k. č. br. 10830/70 oranica Ulica jela površine 591 m2……………..80.296,00 kn. 

 

Pod pojmom: „mlada obitelj“ smatra se ponuditelj i njegov bračni drug pod uvjetom da nisu 

navršili 41 godinu života, te da svoje stambeno pitanje rješavaju stjecanjem vlasništva nad 

nekretninom po prvi puta.  

 

Mladom obitelji smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete odnosno djeca i jedan 

roditelj pod uvjetima iz prethodnog stavka. 

 

Pod pojmom: „stambena zgrada“ smatra se obiteljska stambena zgrada izgrađena u skladu s 

posebnim propisima i dokumentima prostornog uređenja. 

 

II. 

 

Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta predstavlja minimalnu početnu cijenu utvrđenu 

Programom uređenja građevinskog zemljišta za izgradnju u Gradu Osijeku za 2016. godinu 

(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12A/15.) i iznosi 18 EUR/m2 u kunskoj protuvrijednosti 

na dan podnošenja zahtjeva za objavu obavijesti u dnevnom listu o objavljenom tekstu natječaja 

na oglasnoj ploči Grada Osijeka u dnevnom listu i na službenoj Internet stranici Grada Osijeka. 

 

 

 

 



III. 

 

Na natječaj za prodaju građevinskog zemljišta može se javiti mlada obitelj kada ispunjava 

slijedeće uvjete: 

 

a) svaki od bračnih drugova i roditelj jednoroditeljske obitelji koji nisu navršili 41. godinu 

života, 

b) svaki od bračnih drugova prvi puta rješava stambeno pitanje stjecanjem prava 

vlasništva, nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću ili stan ili građevinsko 

zemljište na području Republike Hrvatske, ili ako istu nisu prodali, darovali, ili na bilo 

koji drugi način otuđili nakon sklapanja braka, a čija vrijednost ne prelazi 30 % 

vrijednosti zemljišta koje kupuje, 

c) jedan od bračnih drugova ima prebivalište u gradu ili općini na području Osječko- 

baranjske županije, neovisno o prebivalištu drugog bračnog druga uz uvjet da bračni 

drugovi koji nemaju prebivalište na području grada Osijeka prilože izjavu ovjerenu kod 

javnog bilježnika da se namjeravaju trajno nastaniti u stambenoj zgradi koju će izgraditi 

na čestici kupljenoj pod uvjetima iz ovog natječaja. 

 

Na natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u pravilu se ne mogu javiti mlade obitelji čiji je 

član stekao pravni položaj zaštićenog najmoprimca. 

 

Iznimno na natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mogu se javiti mlade obitelji čiji član 

ima pravni položaj zaštićenog najmoprimca na stanu u vlasništvu Grada. 

 

IV. 

 

Mlada obitelj može podnijeti ponudu na natječaj samo za jednu građevinsku čestice, a 

ponuditelj može biti jedan od bračnih drugova ili oba zajedno odnosno roditelj iz točke I. stavak 

4. ovog Natječaja (jednoroditeljska obitelj). 

 

V. 

 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj tko, pored ispunjavanja uvjeta iz točke III. ovog Natječaja za 

predmetno građevinsko zemljište ponudi najveći iznos kupoprodajne cijene. 

 

VI. 

 

Najpovoljniji ponuditelj je dužan kupoprodajnu cijenu platiti jednokratno u punom iznosu 

najkasnije u roku 90 dana od dana sklapanja Ugovora.  

 

Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu u roku iz stavka 1. ovog članka, ili bez opravdanog 

razloga ne pristupi zaključenju ugovora o prodaji u roku određenom u pozivu, odustane ili 

odbije potpisati ugovor sačinjen u skladu s natječajnim uvjetima, Rješenje o odabiru 

najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti u odnosu na nekretninu za koju je iskazana ponuda, a 

najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na iznos kupoprodajne cijene uplaćen na ime jamčevine. 

 

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj iz bilo kojeg razloga odustane od ponude, zemljište će se 

ponuditi na prodaju putem novog natječaja. 

 

 



VII. 

 

Grad Osijek će sufinancirati kupovinu građevinskog zemljišta u iznosu koji odgovara zbroju 

postotaka, od uplaćene kupoprodajne cijene, kako slijedi: 

- za svako maloljetno dijete …………………………………………10 % 

- za status podstanara najmanje 6 mjeseci prije objave natječaja……10 % 

- za stanovanje kod roditelja ..…………………………. …………… 5 % 

- za godine trajanja bračne zajednice: 

a) do 10 godina …………………………………………………….5 % 

b) od 10 do 15 godina ……………………………………………10 % 

c) iznad 15 godina………………………………………………...15 % 

 

Visina iznosa iz prethodnog stavka može iznositi do 50 %  kupoprodajne cijene, ali najviše do 

50.000,00 kuna, a isplatit će se kupcu po uplaćenoj kupoprodajnoj cijeni najkasnije u roku 30 

dana od dana pravomoćnosti Rješenja o uvjetima građenja. 

 

VIII. 

 

Kupac stječe pravo vlasništva na građevinskom zemljištu uknjižbom u zemljišne knjige, nakon 

isplate kupoprodajne cijene u cijelosti. 

 

IX. 

 

Kupac nekretninu stečenu pod ovim natječajnim uvjetima ne može otuđiti bez prethodne 

suglasnosti Grada Osijeka. 

 

Uvjeti za izdavanje suglasnosti su slijedeći: 

 

- ishođen pravomoćni akt za gradnju, 

- ishođen pravomoćni akt za uporabu građevine-stambene zgrade 

 

Zabrana otuđenja bez suglasnosti Grada Osijeka zabilježuje se u zemljišnim knjigama, a briše 

se uz ispunjenje prednje navedenog uvjeta. 

   

Ukoliko kupac otuđi nekretninu, a nije ispunio uvjete za izdavanje suglasnosti, dužan je Gradu 

Osijeku,  vratiti iznos kojim je Grad Osijek sufinancirao kupovinu građevinskog zemljišta i 

naknaditi Gradu Osijeku tržišnu vrijednost predmetnog zemljišta u vrijeme saznanja za 

predmetno otuđenje, umanjenu za iznos koji predstavlja razliku između kupoprodajne cijene i 

iznosa sufinanciranja kupovine građevinskog zemljišta. 

 

Procjenu tržišne vrijednosti nekretnine utvrđuje ovlašteni sudski vještak kojeg imenuje Grad 

Osijek, a troškove procjene snosi kupac. 

 

X. 

 

Kupac je obvezan po ishođenju akta za uporabu građevine za stambenu zgradu sagrađenu na 

zemljištu koje je predmet kupoprodaje Gradu Osijeku dostaviti ovaj akt zajedno s aktom za 

gradnju radi zabilježbe brisanja zabrane otuđenja u zemljišnoj knjizi. 

 



Kupac iz točke III. stavak 3. ovog Natječaja  je nakon izgradnje stambene zgrade na zemljištu 

koje je predmet kupoprodaje u obvezi vratiti stan u stanju uređenom za stanovanje. 

 

XI. 

 

Ukoliko se naknadno utvrdi da je kupac dao netočne ili neistinite podatke koji su utjecali na 

pravo kupnje, a: 

- nije izgradio stambenu zgradu sukladno odredbama ovog natječaja, kupac je dužan 

Gradu Osijeku, u roku utvrđenom Ugovorom o kupoprodaji, vratiti zemljište i iznos 

kojim je Grad Osijek sufinancirao kupovinu zemljišta, a ostvaruje pravo na povrat 

kupoprodajne cijene umanjene za iznos jamčevine bez kamata, 

- na zemljištu je izgrađena stambena zgrada sukladno odredbama ove odluke, kupac je 

dužan Gradu Osijeku, u roku utvrđenom Ugovorom o kupoprodaji vratiti iznos kojim je 

Grad Osijek sufinancirao kupovinu, te isplatiti Gradu u cijelosti tržnu vrijednost 

građevinskog zemljišta utvrđenu trenutkom procjene od strane ovlaštenog sudskog 

vještaka. 

 

XII. 

 

Ukoliko se naknadno utvrdi da je kupac dao netočne ili neistinite podatke koji su utjecali na 

ostvarivanje visine iznosa sufinanciranja iz ovog natječaja, dužan je vratiti dvostruki iznos 

ukupno isplaćenog iznosa sufinanciranja. 

 

XIII. 

 

Kupac je dužan ishoditi akt za gradnju u roku od jedne (1) godine od dana zaključenja ugovora 

te pisano prijaviti početak gradnje nadležnom tijelu graditeljstva u roku važenja pravomoćnog 

akta za gradnju. 

 

Ako kupac svojom krivnjom ne ishodi akt za gradnju u roku iz prethodnog stavka ili ne pristupi 

građenju u roku važenja pravomoćnog akta za gradnju, na obveze kupca primjenjuju se odredbe 

točke XI. podstavka 1. ovog natječaja. 

 

Ako kupac započne s izgradnjom u roku važenja pravomoćnog akta za gradnju, no svojom 

krivnjom ne dovrši zgradu u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice u roku koji 

ovisi o zahtjevnosti postupka u svezi s gradnjom  odnosno razvrstanosti građevine prema aktu 

kojim mu se odobrava građenje, na obveze kupca primjenjuju se odredbe točke XI. podstavka 

2. ovog natječaja.. 

 

Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na rokove propisane ovim člankom. 

 

Ocjenu da li je zgrada dovršena u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice 

zapisnički utvrđuje nadležni  upravni odjel Grada Osijeka u skladu s pozitivnim zakonskim 

propisima. 

 

XIV. 

 

Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti javnobilježnički ovjerenu Izjavu da će na predmetnom 

građevinskom zemljištu izgraditi stambenu zgradu u svrhu prvog stambenog zbrinjavanja svoje 

obitelji, da će dozvoliti zabilježbu zabrane otuđenja nekretnine bez suglasnosti Grada Osijeka 



u zemljišne knjige, da pristaje platiti troškove vještačenja tržišne cijene nekretnine putem 

ovlaštenog sudskog vještaka kojeg imenuje Grad Osijek ako nekretninu otuđi bez suglasnosti 

Grada Osijeka, te da će po izgradnji stambene zgrade ishoditi akt za uporabu građevine i  isti 

po pravomoćnosti dostaviti Gradu Osijeku, u primjerenom roku. 

 

XV. 

 

U slučaju da na natječaj za isto građevinsko zemljište stignu dvije istovjetne ponude prednost 

ponuditelja će se utvrditi prema redoslijedu prioriteta kako slijedi: 

 

1. broju maloljetne djece 

2. dužini trajanja bračne zajednice 

3. godinama prebivanja na području Grada Osijeka. 

 

XVI. 

 

Na temelju uvjeta natječaja rješenje o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik. 

 

Rješenje o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za građevinsko zemljište dostavlja se svim 

sudionicima natječaja.  

 

Na rješenje se može uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana od dana njegova primitka. 

 

XVII. 

 

Nepravovremene, neuredne i nepotpune ponude će se odbaciti. 

 

XVIII. 

 

Porez na promet nekretnina snosi stjecatelj nekretnine. 

 

Stjecatelj nekretnine snosi i ostale troškove koji bi mogli proizaći u svezi s privođenjem namjeni 

nekretnine. 

 

Nekretnina se kupuje po sistemu „viđeno kupljeno“, što isključuje prigovore bilo koje vrste na 

stanje i kvalitetu zemljišta. 

 

XIX. 

 

Ponuda za kupovinu nekretnine mora sadržavati: 

 

- ime i prezime i adresu prebivališta podnositelja ponude, 

- datum rođenja i osobni identifikacijski broj (OIB), 

- podatke o članovima obitelji s datumom rođenja, osobnim identifikacijskim brojem i 

srodstvom te prebivalištem istih, 

- podatke o nekretnini za koju se podnosi ponuda za kupnju, 

- iznos ponuđene kupoprodajne cijene u ukupnom iznosu u kunama, 

- iznos uplaćene jamčevine. 

 

Uz ponudu ponuditelj je dužan priložiti: 



 

- presliku osobne iskaznice i osobnih iskaznica članova svoje obitelji, 

- uvjerenje o prebivalištu za članove svoje obitelji, 

- vjenčani list, 

- rodni list za dijete, 

- izjavu da on i članovi njegove obitelji prvi puta rješavaju stambeno pitanje stjecanjem 

prava vlasništva, da nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu obiteljsku kuću ili stan ili 

građevinsko zemljište na području Republike Hrvatske, ili ako istu nisu prodali, 

darovali, ili na bilo koji drugi način otuđili nakon sklapanja braka, a čija vrijednost ne 

prelazi 30 % vrijednosti zemljišta koje kupuje, 

- potvrdu Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda kojom se potvrđuje da podnositelj 

zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu uknjiženi kao vlasnici niti suvlasnici nekretnina 

u zemljišnim knjigama i Knjizi položenih ugovora koje vodi taj zemljišnoknjižni sud, 

- uvjerenje Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar kojim se potvrđuje 

da podnositelj zahtjeva i članovi njegove obitelji nisu upisani posjednikom nekretnina 

na području katastarskog operata, 

- javnobiželjničke izjave iz točke III. stavak 1. podstavak c) i XIV ovog natječaja, 

- ponuditelj sa statusom zaštićenog najmoprimca obvezan je priložiti i presliku ugovora 

o najmu. 

 

Iznimno, u slučaju da na natječaj za kupovinu nekretnine pristigne samo jedna ponuda i da ista 

ne sadrži sve tražene priloge (dokumente), prodavatelj će pozvati ponuditelja da u određenom 

roku dopuni takvu ponudu, pod uvjetom da je u natječajnom roku izvršena uplata jamčevine. 

 

Ponuda čija dokumentacija ne bude dopunjena u smislu prethodnog stavka ove točke odbacit 

će se kao nepotpuna“.  

 

XX. 

 

Sudionici natječaja dužni su izvršiti uplatu jamčevine za katastarsku česticu za koju podnose 

ponudu kod Zagrebačke banke u visini 10 % početno utvrđene cijene u Proračun Grada Osijeka 

IBAN: HR5023600001831200002 model: HR 68 poziv na broj 7757-04- OIB: uplatitelja uz 

napomenu – jamčevina za kupovinu nekretnine. Dokaz o uplaćenoj jamčevini mora biti priložen 

uz ponudu. U protivnom će se ponuda smatrati nevaljanom. Uplata jamčevine vrši se putem 

virmanskog naloga ili općom uplatnicom (ne kompenzacijom). 

 

Jamčevina će se u slučaju odustanka od kupovine u bilo kojoj fazi natječajnog postupka od 

otvaranja ponuda i dalje smatrati odustatninom. 

 

Ponuditelji koji nisu uspjeli s ponudom u postupku natječaja, jamčevina se vraća u roku od 15 

dana od okončanja postupka natječaja, dok se položena jamčevina ponuditelja čija je ponuda 

prihvaćena zadržava i uračunava u ugovorenu cijenu. 

 

O otvaranju ponuda vodi se zapisnik. Ponuditelji imaju pravo biti prisutni otvaranju ponuda. 

 

XXI. 

 

Pisane ponude u zatvorenom omotu s naznakom PONUDA ZA NATJEČAJ-KUPOVINA 

ZEMLJIŠTA ZA MLADE OBITELJI (potrebno upisati i podatak o klasi i ur. broju natječaja), 

predaju se roku od 30 dana od dana objave u dnevnom listu obavijesti o objavi teksta natječaja 



na oglasnoj ploči gradske uprave i na službenoj Internet stranici Grada Osijeka natječaja u 

dnevnom tisku, neposredno u pisarnici Grada Osijeka ili poštom preporučeno na adresu 

primatelja Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, Kuhačeva 9, Osijek. 

Otvaranje ponuda obavit će se na dan 02. veljače 2017. u 11,00 sati. 

Ponude ponuditelja koje pristignu nakon roka odbaciti će se kao nepravovremene. Jednako tako 

će se postupiti i s ponudama koje su poslane poštom preporučeno, a nisu zaprimljene u pisarnici 

grada Osijeka do datuma i vremena označenog za otvaranje ponuda. U potonjoj situaciji rizik 

za pravovremenu dostavu ponude snosi ponuditelj.  

 

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči gradske uprave, na adresi Osijek, F. Kuhača 9, i na 

službenoj internet stranici Grada Osijeka. 

 

Klasa:   944-01/11-01/49                                                                     Grad Osijek 

Urbroj:  2158/01-02-16-169                                                              Gradonačelnik 

                                                                                                         Ivan Vrkić, dipl. iur. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


