
 

 

 
Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne 

novine« broj 91/96 -143/12, 152/14, 81/15- pročišćeni tekst), sukladno odredbama članka 48. 

stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13,137/15, 123/17, 

98/19, 144/20), članka 60. Statuta Grada Senja („Narodne novine“ broj 4/20), obnašatelj 

dužnosti gradonačelnika Grada Senja dana 10. veljače 2021. godine, donijelo je, slijedeći  

 

ZAKLJUČAK 

o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava građenja  

 

1. Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za osnivanje prava građenja po Natječaju za  

prikupljanje pisanih ponuda za osnivanje prava građenja - Natječaj/obavijest objavljena u 

«Novi list» dne. 22. siječnja 2021. godine, te u cijelosti na službenoj mrežnoj stranici Grada 

Senja kao i na oglasnoj ploči sjedišta Grada Senja, ponuda ANIĆ HOLDING PLUS d.o.o. iz 

Zagreba, Trg Josipa Jelačića 1, OIB: 61238079664, kojom se osniva pravo građenja na dijelu  

zk.č.br. 961/1, upisane u z.k.ul.br. 692, k.o. Prizna, u svrhu izgradnje dvostranog reklamnog 

panoa (jumbo pano), na rok od 5 (pet) godina    

 

2. Godišnja naknada za osnivanje prava građenja na nekretnini utvrđenoj u točki 1. ovog 

Zaključka iznosi 5.200,00 kuna (slovima: pettisućadvijestotine kuna), uz obvezu plaćanja iste 

sukladno uvjetima Natječaja, u godišnjem iznosu s dospijećem do 30. ožujka tekuće godine.   

 

3. Uplaćena jamčevina uračunava se u naknadu za osnivanje prava građenja. 

 

4. O osnivanju prava građenja na nekretnini utvrđenoj u točki 1. ovog Zaključka sklopit će se 

poseban ugovor u kojem će se precizirati predmet osnivanja prava građenja iz točke 1. ovog 

Zaključka, rok isplate naknade, uvjeti za osnivanje prava građenja, te druga prava i obveze u 

svezi s osnivanjem prava građenja, sukladno uvjetima Natječaja. 

 

5. Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ovog Zaključka obavlja Jedinstveni 

upravni odjel.  

 

6. U svrhu osiguranja naplate naknade za osnivanje prava građenja najpovoljniji ponuditelj je 

u obvezi izdati Gradu Senju ovjerenu zadužnicu ispunjenu na iznos naknade za osnivanje prava 

građenja u ukupnom iznosu utvrđenom u točki 2. ovog Zaključka.  

 

7. Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom glasniku Grada Senja.». 

 

KLASA: 940-02/21-02/01  

URBROJ: 2125-03/02-21-06 

Senj,  10. veljače 2021.    

 Obnašatelj dužnosti gradonačelnika  

Jurica Tomljanović, dipl.ing.šum.,v.r.   

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dostaviti:  

 

1. ANIĆ HOLDING PLUS, d.o.o., Trg bana Josipa Jelačića 1, 10 000 Zagreb,       

2. Obnašatelju dužnosti Gradonačelnika,   

3. Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela,  

4. Savjetnik-koordinator za gradsku imovinu, odluke i propise   

5. Povjerenstvo za provedbu Natječaja za osnivanje prava građenja,  

6. Dosje, 

7. Pismohrana. 

 
 
 
 
 


