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PREDMET: Kupoprodaja poslovnih prostora za potrebe predstavničkog 
                      i izvršnog tijela, te upravnih tijela Grada Zaboka 
                      - sklapanje predugovora ugovoru o kupoprodaji 
 
 
 Na temelju članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 
30. alineje 7. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 
13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 14. sjednici, održanoj dana 15. travnja 2010. 
godine, donijelo je sjedeću 
 

O D L U K U 
 
 I. Gradsko vijeće Grada Zaboka, razmatrajući prijedlog gradonačelnika Grada Zaboka 
o potrebi preseljenja tijela i upravnih tijela Grada Zaboka i ponudu Poduzetništva Tomek 
d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. Franje Tuđmana 5, od 2. lipnja 2009. godine i 20. 
listopada 2009. godine kojima Gradu Zaboku nudi na prodaju poslovne prostore u Zaboku, te 
ponudu Poduzetništva Tomek d.o.o. od 9. travnja 2010. na prodaju istih poslovnih prostora uz 
pravo prvokupa, utvrđuje potrebu za osiguravanjem novih poslovnih prostora za potrebe rada 
tijela Grada Zaboka (gradskog vijeća i gradonačelnika) i upravnih tijela Grada Zaboka. 
 II. Prihvaća se ponuda Poduzetništva Tomek d.o.o. za kupnju poslovnih prostora 
ukupne površine 605,80 m² (dio troetažnog poslovnog prostora etažnosti prizemlje, prvi i 
drugi kat, slovne oznake „A“, sveukupne korisne površine od 6.356,92 m² i dvorišta slovne 
oznake „A1“ veličine 10.805,00 m²), na II. katu zgrade izgrađene na zkčbr. 2756/11, zgrada, 
trafostanica i dvorište, ukupne površine 23.882,00 m², upisana u zemljišno-knjižni uložak br. 
5561 k.o. Zabok, po cijeni od 1.037,00 EUR-a/m², uz uvjet sklapanja predugovora 
ugovoru o kupoprodaji nekretnine, odnosno predmetnih poslovnih prostora, uvažavajući 
sljedeće činjenice: 
 - Poduzetništvo Tomek d.o.o. nudi na prodaju predmetne poslovne prostore u fazi 
useljivosti, sa etažnim grijanjem i klimatizacijom, po cijeni od 1.037,00 EUR-a/m², a u 
trenutku donošenja ove Odluke predmetni poslovni prostor je nedovršen, odnosno u fazi 
„rohbau“ izgrađenosti, a što je vidljivo iz Procjene vrijednosti nekretnine od ožujka 2010. 
godine, naručene od Grada Zaboka i utvrđeno neposrednim uviđajem stručnih službi Grada, 
 - Grad želi kupiti dovršene poslovne prostore po sistemu „ključ u ruke“, odnosno u 
fazi useljivosti, 

- za predmetne poslovne prostore potrebno je po dovršenju istih ishoditi i uporabnu 
dozvolu i izraditi izmjene i dopune etažnog elaborata kojim će se utvrditi točan opis 
nekretnine kao posebnog dijela nekretnine, a što će omogućiti upis predmetnih poslovnih 
prostora kao posebnog etažnog dijela u zemljišne knjige, 



 

- predmetni poslovni prostori od veljače 2010. godine su pod preventivnom zaštitom 
prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br.69/99., 151/03., 
157/03. i 87/09.), čime podliježu ograničenjima u prometu kulturnih dobara i mjerama zaštite 
i očuvanja kulturnih dobara. 
 III. Donošenju ove Odluke, koja čini početak same kupnje predmetnih poslovnih 
prostora pristupa se uzimajući u obzir sljedeće činjenice i okolnosti: 
 - tijela i upravna tijela Grada Zaboka trenutno su smještena u uredskim prostorima 
zgrade izgrađene četrdesetih godina 20-tog stoljeća, u kojoj koriste cca 220 m², a koja zgrada 
zahtijeva kompletnu i složenu rekonstrukciju i obnovu, iz čega proizlazi da ne raspolažu 
prostorima adekvatnima za svoj rad, 
 - za zgradu u kojoj su trenutno smještena tijela i upravna tijela Grada Zaboka vodi se 
pri nadležnim tijelima nekoliko upravnih postupaka naknade za imovinu oduzetu od strane 
jugoslavenske komunističke vlasti, pokrenutih od strane nasljednika Milana Prpića, od kojih 
postupaka nijedan nije pravomoćno okončan, 
 - prema nadležnoj poreznoj upravi prosječna tržišna vrijednost 1m² poslovnog prostora 
u centru Zaboka iznosi cca 1.500,00 EUR-a, prema Procjeni vrijednosti nekretnine sudskog 
vještaka Krešimira Završkog od ožujka 2010. godine tržišna vrijednost poslovnog prostora u 
centru Zaboka iznosi od 1.200,00 do 1.300,00 EUR-a/m², a ponuda Poduzetništva Tomek 
d.o.o. iznosi 1.037,00 EUR-a/m² u fazi useljivosti, 
 - kupnjom predmetnih poslovnih prostora Grad će steći novouređene moderne uredske 
prostore, primjerene za obavljanje poslova iz svog samoupravnog djelokruga, gdje će se svi 
poslovi obavljati, odnosno sjednice tijela održavati na jednoj, a ne kao do sada na više 
lokacija, a postojeće poslovne prostore ponudit će trećim osobama u skladu sa zakonskim 
odredbama. 
 IV. Prihvaća se prijedlog predugovora o kupoprodaji, čiji tekst se daje u prilogu ove 
Odluke i čini njezin sastavni dio, te se ovlašćuje gradonačelnik Grada Zaboka za sklapanje 
istog. 
 V. Gradonačelnik i stručne službe Grada dužni su pratiti i nadzirati, po potrebi uz 
sudjelovanje vanjskih stručnjaka za pojedina područja, faze uređenja predmetnih prostora, 
kako bi se osiguralo stjecanje poslovnih prostora u skladu s ugovorenim uvjetima. 
 
               
                                                                                           PREDSJEDNIK 

Gradskog vijeća 
         Zoran Krajačić 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Poduzetništvo Tomek d.o.o., Pavlovec Zabočki, 
    Prilaz dr. Franje Tuđmana 5, 
2. Upravni odjel za financije, ovdje, 
3. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 
    i javne potrebe, ovdje, 
4. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj 
    županiji, Služba za zajedničke poslove, 
    Krapina, Magistratska 1, 
5. Za objavu u  
6. Za prilog zapisniku, 
7. Za zbirku akata, 
7. Pismohrana. 



 

 
 
 
 
 
 
 


