
             
 
Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ broj  91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 
146/2008, 38/2009, 153/2009, 143/2012, 152/2014, 81/2015, 94/2017), članka 48. stavak 3. 
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/2001, 
60/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012, 123/2017, 
98/2019, 144/2020), članka 31. stavak 1. alineja 8. Statuta Grada Vrbovca  („Glasnik Grada 
Vrbovca“ broj 9/2021) i članaka 5. i 7. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u 
vlasništvu Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 3/2019), Gradsko vijeće Grada 
Vrbovca na 9. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2022. godine, donosi sljedeću 
 
 
 
 

O D  L U K U 
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

 
 

I. 
Odobrava se prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta upisanog u Zemljišnoknjižnom 
odjelu Vrbovec, Općinski sud u Sesvetama, u k.o. VRBOVEC 1, zk.ul.br. 5674 i to:  
 

Rbr. Kat.čest.br. POVRŠINA/m2 UKUPNI POČETNI IZNOS 
CIJENE/KN 

1. 1733/2 2331                   1.228.314,00 

2. 1734 1209                      637.079,00 

3. 1721/1 1279                      673.439,00 

 
 

II. 
Početna cijena zemljišta iz točke I. ove Odluke utvrđena je temeljem neovisne stručne procjene 
tržišne vrijednosti nekretnina iz točke I. ove Odluke i to Procjembenog elaborata izrađenog po 
društvu KAŠIK projektiranje, inženjering, konzalting, d.o.o., Križevci. 
 

III. 
Prema Urbanističkom planu uređenja Grada Vrbovca predmetno zemljište nalazi se unutar 
zone M1 – mješovite namjene pretežito stambene te je u I. je zoni Grada Vrbovca prema Odluci 
o komunalnom doprinosu. 
 
Na predmetnom zemljištu obvezuje se gradnja višestambene zgrade (stambene ili mješovito 
stambeno-poslovne namjene) minimalne katnosti P+3, a maksimalne Po/S+P+4. Za ostale 
lokacijske uvjete primjenjuje se čl. 12. (4.2.1. Mješovita, pretežito stambena namjena s 
oznakom M1) Urbanističkog plana uređenja Grada Vrbovca. 
 

IV. 
Zemljište iz točke I. ove Odluke prodaje se u stanju „viđeno-kupljeno“. 
 

V. 
Zemljište iz točke I. ove Odluke prodat će se putem javnog natječaja javnim prikupljanjem 
ponuda. 
 
 
 



VI. 
Ponudu na javni natječaj za kupnju zemljišta imaju pravo podnijeti sve fizičke osobe državljani 
Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, kao i sve pravne osobe koje 
imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj, odnosno nekoj od država članica Europske 
unije, pod uvjetom da nema dugovanja prema Gradu Vrbovcu i/ili Republici Hrvatskoj. Ostale 
fizičke i pravne osobe koje ne udovoljavaju navedenim uvjetima, mogu sudjelovati na javnom 
natječaju, ako ispunjavaju zakonom propisane pretpostavke za stjecanje prava vlasništva na 
području Republike Hrvatske.  

 
VII. 

Javni natječaj provodit će se u krugovima u kojima ponuditelji mogu podnijeti svoje ponude, 
kako slijedi: 
   
  1. krug: od 01.08.2022. do 31.08.2022. 
  2. krug: od 03.10.2022. do 31.10.2022. 
  3. krug: od 01.12.2022. do 30.12.2022. 
 
U slučaju da neka od nekretnina iz točke I. ove Odluke ne bude prodana u 1. krugu natjecanja, 
odnosno u nekom od idućih krugova natjecanja iz stavka 1. ove točke, ista će biti predmetom 
prodaje u idućem krugu natjecanja.   
 
Javni natječaj ostat će otvoren do dovršetka krugova natjecanja iz stavka 1. ove točke, do 
prodaje svih nekretnina iz točke I. ove Odluke ili do njegovog poništenja. 
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se posebno za svaku pojedinu nekretninu iz točke I. ove 
Odluke. 
 

VIII. 
Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa kupoprodajne 
cijene zemljišta iz točke I. ove Odluke za koje podnosi ponudu, u korist Proračuna Grada 
Vrbovca. 
 

IX. 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da 
ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. 
 

X. 
Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem u ime Grada Vrbovca sklopit će 
Gradonačelnik najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o odabiru 
najpovoljnijeg ponuditelja. 
 

XI. 
Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Grada 
Vrbovca u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, u suprotnom se ugovor 
raskida. 
 

XII. 
Zadužuje se Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Vrbovca da 
raspiše i provede javni natječaj za prodaju nekretnina iz točke I. ove Odluke. 
 

XIII. 
Grad Vrbovec zadržava pravo odustati od prodaje zemljišta iz točke I. ove Odluke prije 
donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja bez posebnog obrazloženja i bez 
snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica. Grad Vrbovec može bez obrazloženja 



ne izabrati niti jednog ponuditelja, u kojem se slučaju javni natječaj poništava. U navedenim 
slučajevima Grad Vrbovec dužan je izvršiti povrat uplaćene jamčevine. 
 

 
XIV. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 
 
 
 

KLASA: 024-04/22-01/37 
URBROJ: 238-32-01/01-22-1 
Vrbovec, 6. 7. 2022.  
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