
                            
REPUBLIKA HRVATSKA 

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
          GRAD ZABOK 
                     Gradsko vijeće 

   
KLASA: 944-01/11-01/02 
URBROJ: 2197/01-02-11-9 
Zabok, 02. studenog 2011.              
 
Predmet: Prodaja nekretnina – neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu  
               Grada Zaboka: oznake: kčbr. 4036/1 k.o. Zabok i kčbr. 4039 k.o. Zabok 
                - raspisivanje javnog natječaja 
  

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 58/97., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 
146/08., 38/09. i 153/09.), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 
109/07., 125/08. i 36/09.) i članka 30. alineja 7. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik 
Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/09.) Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 30. 
sjednici, održanoj dana 02. studenog 2011. godine, donijelo je sljedeću  
 

O D L U K U 
 
 I. Utvrđuje se da je Grad Zabok vlasnik i posjednik nekretnine (neizgrađenog 
građevinskog zemljišta) oznake: 

- kčbr. 4036/1 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 
površine 1255čhv (4514m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok te 

- kčbr. 4039 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9218 k.o. Zabok), livada, površine 
1070čhv (3848m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok. 

 II. Gradsko vijeće Grada Zaboka pokreće postupak prodaje nekretnina iz točke I. ove 
Odluke, te imenuje Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnine u 
sastavu: 
- Tomek Željko, za predsjednika 
- Nevenka Gregurić, za člana i 
- Valent Martinec, za člana. 

III. Nekretnine iz točke I. ove Odluke prodat će se na osnovi javnog natječaja, a 
početna kupoprodajna cijena iznosi 140,00 kuna/1 m². Početna kupoprodajna cijena utvrđena 
je Nalazom i mišljenjem izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, od 
kolovoza 2011. godine. 
 IV. Javni natječaj - poziv za dostavu ponuda objavit će se u Narodnim novinama, a 
tekst  javnog natječaja i natječajne dokumentacije daje se u prilogu ove Odluke te čine njezin 
sastavni dio. Ponude za kupnju nekretnine trebaju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana 
objave natječaja.  

Objava natječaja bit će oglašena i putem Zagorskog lista te internet stranice Grada 
Zaboka, a rok iz prethodnog stavka počinje teći od dana objave natječaja u Narodnim 
Novinama. 



 V. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja provest će postupak javnog natječaja i 
dostaviti Gradskom vijeću zapisnik o otvaranju ponuda te rang listu ponuditelja. 
 VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

       
      

           PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA 

                  Zoran Krajačić 
 
 
 

 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Upravni odjel za financije i javne potrebe, ovdje, 
2. Tomek Željko, dipl. ing., ovdje, 
3. Nevenka Gregurić, ovdje, 
4. Valent Martinec, Repovec 35 a, 
5. Za zbirku akata, 
6. Za prilog zapisniku, 
7. Pismohrana.  
 



 
 Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne 
novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 58/97., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 
38/09. i 153/09.) Grad Zabok objavljuje  

 
Javni natječaj - poziv za prikupljanje ponuda 

 
I. Grad Zabok prodaje nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište oznake: 
- kčbr. 4036/1 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, 

površine 1255čhv (4514m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. 
Zabok te 

- kčbr. 4039 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9218 k.o. Zabok), livada, 
površine 1070čhv (3848m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. 
Zabok.    

 II. Početna kupoprodajna cijena iznosi 140,00 kuna po 1 m². Ponude za kupnju sa 
svom traženom dokumentacijom moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave 
ovog poziva u Narodnim Novinama. 
            III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se 
može se podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu 
Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10, soba br. 7/II kat ili putem Internet stranice Grada 
Zaboka – www.zabok.hr. 
 
 

GRAD ZABOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


