
 
 Na temelju članka 48. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 35. stavka 1. 
alineje 14. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32-II/13 i 7/15) i 
članka 62. stavka 2. Odluke o upravljanju imovinom Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke 
županije“ broj 14/14) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 5. sjednici održanoj 13. prosinca 
2017. godine donijelo je  
 
 

O D L U K U 
o kupnji nekretnine k.č. br. 2701 k.o. 337854, Vrbovec 1 

 
I 

 Grad Vrbovec kupuje nekretninu k.č. br. 2701, Broj D.L. 27, upisanu u zk. ul. br. 390, 
k.o. 337854, Vrbovec 1, adresa katastarske čestice Eugena de Piennes, u naravi oranica, 
ukupne površine 2805 m2. 
 

II 
 Posjednik i vlasnik nekretnine u vlasničkom dijelu 1/1 iz točke I ove Odluke je Mladen 
Šešet iz Vrbovca, Zagrebačka 75.  
 

III 
 Cijena nekretnine iz točke I ove Odluke utvrđuje se u ukupnom iznosu od 56.100,00 
Eura (slovima: pedesetšesttisućaistoeura), a koji iznos će se isplatiti u kunskoj 
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.  
 

IV 
 Grad Vrbovec će prodavatelju isplatiti kupoprodajnu cijenu iz točke III ove Odluke u 
dvije jednake rate i to:  

- prvu ratu – do 01. svibnja 2018. godine u iznosu od 28.050,00 Eura (slovima: 
dvadesetosamtisućaipedeseteura), a koji iznos će se isplatiti u kunskoj 
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate 

- drugu ratu – do 01. listopada 2018. godine u iznosu od 28.050,00 Eura (slovima: 
dvadesetosamtisućaipedeseteura), a koji iznos će se isplatiti u kunskoj 
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate.  

 
V 

 Sredstva za kupnju nekretnine iz točke I ove Odluke osigurat će se u Proračunu Grada 
Vrbovca za 2018. godinu.  
 

VI 
 Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrbovca da sklopi i potpiše kupoprodajni ugovor 
za kupnju nekretnine iz točke I ove Odluke, a kojim će se regulirati sva prava i obveze 
prodavatelja i kupca nekretnine te da provede sve potrebne radnje za upis prava vlasništva.  
 
 
 



VII 
 Nekretnina opisana u točki I ove Odluke koristiti će se za izgradnju dječjeg vrtića. 
 

VIII 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
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