Temeljem čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96,
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, i 114/06), čl. 60. Statuta Grada Pule (SN Grada
Pule 9/06-pročišćeni tekst i 14/07), čl. 20. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju
nekretnina, osnivanje prava građenja i davanje u zakup građevinskog zemljišta (SN Grada
Pule 2/97, 6/98 i 2/99) i Odluke Gradskog poglavarstva Grada Pule o prihvatu ponude i
sklapanju ugovora o kupoprodaji Kl: 022-05/06-01/681 od 19. rujna 2006. godine, Gradsko
poglavarstvo Grada Pule, na sjednici održanoj dana 07. veljače 2008. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju gubitka prava na povrat jamčevine – Modus Dea d.o.o.

I
Utvrđuje se:
-

da je dana 6. rujna 2006. na javnom nadmetanju za prodaju građevinskog zemljišta u
vlasništvu Grada Pule izložen prodaji suvlasnički dio od 6/8 dijela k.č. 1966/22 k.o.
Pula, po početnoj cijeni od 113.940,00 EUR-a, uz obvezu ponuditelja da radi
sudjelovanja na javnom nadmetanju uplate jamčevinu u iznosu od 82.606,50 kuna;

-

da je društvo “Modus Dea” d.o.o. iz Pule, Istarska 10, radi sudjelovanja na javnom
nadmetanju za prodaju gore navedene nekretnine, dana 6. rujna 2006. uplatilo
jamčevinu u iznosu od 82.606,50 kuna, pristupilo javnom nadmetanju i dalo ponudu
za kupnju predmetnog suvlasničkog dijela od 6/8 dijela k.č. 1966/22 k.o. Pula, a koja
je ponuda prihvaćena od strane Gradskog poglavarstva Grada Pule Odlukom o
prihvatu ponude i sklapanju kupoprodajnog ugovora Kl: 022-05/06-01/681 od 19.
rujna 2006. godine;

-

da društvo «Modus Dea» d.o.o. nije pristupilo sklapanju Ugovora o kupoprodaji
predmetne nekretnine u za to predviđenom, ni naknadno ostavljenom roku.
II

Sukladno utvrđenjima iz točke I. ovog Zaključka, utvrđuje se da je društvo “Modus
Dea” d.o.o. iz Pule, Istarska 10, izgubilo pravo na povrat jamčevine uplaćene radi
sudjelovanja na javnom nadmetanju za kupnju suvlasničkog dijela od 6/8 dijela k.č. 1966/22
k.o. Pula, u iznosu od 82.606,50 kuna.
Iznos od 82.606,50 kuna, uplaćen na ime jamčevine za sudjelovanje na javnom
nadmetanju, prihod je proračuna Grada Pule.

III
Društvu “Modus Dea” d.o.o. iz Pule, Istarska 10, ovaj Zaključak otpremit će se na
adresu njegova sjedišta narednoga dana po njegovom stupanju na snagu.
IV
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.
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