Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(«Narodne novine» broj 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 i 38/09) i članka 48.
Zakona o područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 330/01, 60/01 –
vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Šibenika
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/06 – pročišćeni tekst, i «Službenog
glasnika Grada Šibenika» broj 2/09), Gradsko vijeće Grada Šibenika na 10. sjednici od 14.
travnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o uvjetima i postupku raspolaganja
zemljištem na području Gospodarske zone
Podi Šibenik

I.

UVODNI DIO – PREDMET ODLUKE
Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se uvjeti i postupak raspolaganja zemljištem u vlasništvu
Grada Šibenika, koje se nalazi na području Gospodarske zone Podi, u smislu
odgovarajuće urbanističke regulative Grada Šibenika (u daljnjem tekstu:
zemljište).

II.

UVJETI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM
a) Namjena i kupoprodajni uvjeti
Članak 2.
Zemljište se može prodavati odnosno kupovati samo radi izgradnje objekata i
sadržaja utvrđenih urbanističkom regulativom.
Članak 3.
Grad Šibenik će zemljište prodavati prema Općim i posebnim uvjetima,
Uputama ponuditeljima i Kriterija za vrednovanje (bodovna lista), koje
prilikom raspisivanja natječaja utvrđuje Gradonačelnik Grada Šibenika.
Početna cijena zemljišta utvrđuje se u Uputama ponuditeljima, Općim i
posebnim uvjetima svakog pojedinog objavljenog natječaja, te samom tekstu
natječaja.
Grad Šibenik zadržava prvo ne prihvatiti niti jednu valjanu ponudu iz
natječaja.
b) Kriteriji za odabir ponude
Članak 4.
Kriteriji za odabir ponude je ostvarenje cilja prodaje, zadovoljavanje uvjeta
natječaja, Uputa ponuditeljima, Općih i posebnih uvjeta, te ocjene i poredak
natjecatelja po Kriterijima za vrednovanje.
c) Rok izgradnje, početak obavljanja djelatnosti i ograničenja prava vlasništva.

Članak 5.
Kupac zemljišta dužan je u roku od devet mjeseci od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora pribaviti urednu potvrdu glavnog projekta za gradnju
sukladno idejnom projektu i dobivenoj lokacijskoj dozvoli, te započeti s
gradnjom.
Kupac je dužan u roku od dvije godine od dana sklapanja kupoprodajnog
ugovora pribaviti urednu uporabnu dozvolu za izgrađeno sukladno idejnom
projektu i dobivenoj potvrdi glavnog projekta, te započeti s obavljanjem
djelatnosti.
Kupac koji prema investicijskom programu i idejnom projektu gradi i
započinje djelatnost u fazama i rokovima dužan je u roku tri godine od dana
sklapanja ugovora, sukladno ponudi navedenim fazama i rokovima za sve
izgrađeno sukladno idejnom projektu i dobivenoj potvrdi glavnog projekta po
fazama pribaviti urednu uporabnu dozvolu, te započeti s djelatnošću.
Kupac je dužan u roku od trideset mjeseci od dana sklapanja kupoprodajnog
ugovora primiti na rad i u izgrađenom zaposliti radnike u broju kako je to
određeno u investicijskim programu, osim za slučaj izgradnje i djelatnosti u
fazama kada je taj rok od trideset i šest mjeseci od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora.
Članak 6.
Kupac nije ovlašten kupljeno zemljište ili njegov dio otuđiti ili opteretiti bilo
kojim pravnim poslom za vrijeme od pet godina od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora. Iznimno od stavka 1. ovog članka, kupcu je
dopušteno kupljeno zemljište dati pod hipoteku radi osiguranja za probavljena
sredstva za ostvarivanje investicijskog programa.
Iznimka iz stavka 2. Ovog članka ne odnosi se na slučaj davanja kupljenog
zemljišta kao zaloga u okviru zajedničke hipoteke.
Članak 7.
Ograničava se pravo vlasništva za ispunjenje uvjeta i obveza, rokova iz članka
5. ove odluke, te zabrane iz članka 6. ove odluke, na način da kršenje tih
obveza predstavlja razlog za prestanak prava vlasništva kupca.
Ograničenja prava vlasništva pobliže se uređuju u Uputama ponuditeljima i
Općim i posebnim uvjetima, a sastavni su dio i bitni uvjet kupoprodajnog
ugovora.
Članak 8.
Gradonačelnik Grada Šibenika posebnim aktom uredit će način gospodarenja
Gospodarskom zonom Podi, tj. urediti način obavljanja djelatnosti od
zajedničkog interesa za korisnike Gospodarske zone Podi, izuzev komunalne i
druge odgovarajuće djelatnosti, za koje je način obavljanja i financiranja
uređen posebnim propisima.
Kupci su obvezni prihvatiti obvezu da će sa subjektom koji gospodari
Gospodarskom zonom Podi zaključiti ugovor o zajedničkom obavljanju i
snošenju troškova za djelatnosti u smislu stavka 1. ovog članka.

I.

RASPISIVANJE I PROVEDBA NATJEČAJA
a) Raspisivanje i objava natječaja

Članak 9.
Natječaj raspisuje Gradonačelnik Grada Šibenika.
Natječaj se provodi sustavom zatvorenih ponuda.
Natječaj se objavljuje u Narodnim Novinama i dnevnom listu Slobodna
Dalmacija, web stranicama Grada Šibenika i trgovačkog društva Podi Šibenik
d.o.o.Šibenik, oglasnoj ploči Grada Šibenika, te ostalim medijima sukladno
odluci Komisije za raspolaganje zemljištem na Gospodarskoj zoni Podi za
svaki pojedinačni natječaj.
Prijave na natječaj podnose se u roku koji ne može biti manji od 15 dana od
dana objave natječaja u Slobodnoj Dalmaciji.
Članak 10.
Natječaj mora sadržavati podatke o zemljištu koje se nudi na prodaju, te
odgovarajuće naznake u smislu članka 2. do 8. ove odluke.
Natječaj također mora sadržavati i naznake o posebnim pogodnostima ulaganja
na području Gospodarske zone Podi, ustanovljene posebnim propisima Grada
Šibenika.
Uz natječaj mora se priložiti i odgovarajuće natječajna dokumentacija, koju
određuje Gradonačelnik.
b) Pravo sudjelovanja u natječaju
Članak 11.
Na natječaju mogu sudjelovati domaće strane i pravne i fizičke (obrtnici)
osobe.
Natjecatelji moraju ispunjavati uvjete utvrđene natječajnom dokumentacijom.
Članak 12.
Uz prijavu na natječaj plaća se jamčevina u iznosu od 5% vrijednosti zemljišta,
a dokaz o plaćenoj jamčevini mora se priložiti uz prijavu.
c) Provedba natječaja
Članak 13.
Natječaj provode Komisija za raspolaganje zemljištem na Gospodarskoj zoni
Podi (u daljnjem tekstu: Komisija), Gradonačelnik i Gradsko vijeće u slučaju
iz članka 15. ove odluke.
Komisija ima Predsjednika i šest članova, koje imenuje Gradonačelnik, na
vrijeme od četiri godine.
Stručno-administrativne poslove za Komisiju obavlja upravno tijelo nadležno
za poslove gospodarstva, a određene poslove u provedbi natječaja i trgovačko
društvo Podi Šibenik d.o.o.
Članak 14.
Komisija vrši pregled pristiglih ponuda, utvrđuje nesposobne ponuditelje i
neprihvatljive ponude, provodi ocjenu i usporedbu ponuda, te utvrđuje
prijedlog za izbor natjecatelja ili prijedlog druge odluke povodom natječaja.
Komisija je ovlaštena u tijeku postupka iz stavka 1. Ovog članka donositi
privremene zaključke.

Članak 15.
Povodom prijedloga Komisije Gradonačelnik donosi odluku i to najkasnije u
roku od 8 dana od dana primitka osim u slučaju kada se radi o prijedlogu
ponude čija je vrijednost veća od 1.000 000 (jedan milijun) kuna kada tu
odluku donosi Gradsko vijeće.
Na odluku Gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća natjecatelju ne pripada
pravo prigovora ili drugog pravnog lijeka.
Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće dostavlja sudionicima natječaja odluku
o izboru natjecatelja, uvjete za sklapanje kupoprodajnog ugovora kao i nacrt
kupoprodajnog ugovora.
Članak 16.
Natjecatelj čija je ponuda prihvaćena dužan je u roku od 15 dana od dana
primitka odluke sklopiti kupoprodajni ugovor i istovremeno platiti cijeli iznos
kupoprodajne cijene.
Ako odabrani natjecatelj ne pristupi odnosno ne sklopi kupoprodajni ugovor ili
ne plati cijeli iznos kupoprodajne cijene iz stavka 1. ovog članka, isti se
isključuje bez pismenog upozorenja i gubi pravo na povrat jamčevine, što
utvrđuje Gradonačelnik posebnim aktom.
U slučaju iz stavka 2. Ovog članka Gradonačelnik na prijedlog Komisije može
izvršiti izbor sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja iz reda ostalih kandidata
prijavljenih na natječaj.
Članak 17.
Iznimno, Gradonačelnik može na zahtjev kupca, ukoliko ocjeni postojanje
opravdanih okolnosti, produžiti rokove iz članka 5., ali ne duže od 24 mjeseca.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, rok iz članka 6. stavka 1. produžuje se za
isto vrijeme koliko su produženi rokovi iz članka 5.
II . ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 18.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku
raspolaganja zemljištem na području Gospodarske zone Podi – Grad Šibenik
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 11/05 i «Službeni glasnik
Grada Šibenika», broj 10/08 i 2/10).
Članak 19.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Šibenika“.
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