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Na temelju Odluke Općinskog načelnika o povjeravanju poslova  zamjeniku općinskog načelnika ,u predmetu diobe 
suvlasničke zajednice nekretnina zč.2521/1 i z.č.2521/2 sve u k.o. Zvoneća ,a u svezi čl.43.st.2. Zakona o lokalnoj 
i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine  
33/01,60/01,129/05,109/07,36/09,125/08,36/09,150/11,144/12 i 123/17) Zamjenik općinskog načelnika Općine 
Matulji raspisuje  
 
                                   NATJEČAJ ZA  RAZVRGNUĆE  SUVLASNIČKE ZAJEDNICE  
                                             PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA 
 
RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE 
 
Razvrgava se suvlasništvo na z.č.2521/1 dvorište od 520 m2 k.o.Zvoneća i  z.č.2521/2 pašnjak od 101 m2 
k.o. Zvoneća  na način da Općini Matulji pripadne u samovlasništvo z.č.2521/2 k.o. Zvoneća ,a drugom 
suvlasniku da pripadne u samovlasništvo z.č.2521/1 k.o. Zvoneća . 
 
Tržna vrijednost zemljišta iznosi 151,00 kn/m2. 
 
S obzirom na površinu i namjenu nekretnina suvlasnici se nakon razvrgnuća odriču prava potraživati razliku 

vrijednosti.  
                       
Ponuda za sudjelovanje u natječaju moraju sadržavati: 
 

1. Osnovne podatke o natjecatelju (ime i prezime, OIB, prebivalište, domovnica ili preslika osobne 
iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podaci o registraciji za pravne osobe) 

2.  Dokaz o redovitom podmirenju svih obveza prema Općini Matulji za proteklo  razdoblje ,osim 
ako je ponuditelju  odobrena odgoda plaćanja  navedenih obveza pod uvjetom da se pridržava 
rokova plaćanja 

 
Ugovor se sklapa najkasnije u roku od 30 dana od donošenja zaključka nadležnog tijela o razvrgnuću suvlasničke 
zajednice nekretnina. 
 
Za sve ono što nije navedeno u ovom Natječaju primjenjivati će se odredbe Odluke  o raspolaganju nekretninama 
(„Službene novine Primorsko –goranske županije“  broj 34/16) 
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave natječaja . 
 
Obavijest o raspisanom natječaju objaviti će se u Novom listu  dana 22.12.2021., a cjeloviti tekst Natječaj  istog 
dana na web stranici i oglasnoj ploči Općine Matulji. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Pismene ponude predaju se na adresu: Općina Matulji, Trg M. Tita 11, 51 211 Matulji u zatvorenoj koverti sa 
naznakom "PONUDA ZA NATJEČAJ ZA NEKRETNINE - NE OTVARAJ". 
 
Otvaran je ponuda održati će se dana 13.1.2022. u uredu Voditelja odsjeka za samoupravu i upravu, Matulji, Trg 
m.Tita 11, s početkom u 13,00 sati.  

                                                                                       
                                                                                        Zamjenik Općinskog načelnika 

                                                                                           Eduard Baćić 


