REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD LIPIK
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 740-12/18-01/01
URBROJ: 2162/02-03-04/1-1
Lipik, 08. veljače 2018. god.
Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne Novine“
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,
153/09, 143/12, 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 32. Statuta
Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika“ broj 3/09, 7/11, 2/13 i 2/14), Gradsko vijeće
Grada Lipika na 6. sjednici održanoj 08. veljače 2018. god. donosi
ODLUKU
o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Lipika
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci tijela Grada Lipika (u daljnjem
tekstu: Grad) nadležnih za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada ili nekretninama
kojima Grad upravlja po posebnim propisima.
Raspolaganje nekretninama u smislu ove Odluke smatra se prodaja, stjecanje,
zamjena, zasnivanje služnosti, zasnivanje založnog prava, razvrgnuće suvlasničke zajednice
na nekretninama u suvlasništvu Grada i drugih osoba, te uspostava prava građenja.
Ova Odluka ne primjenjuje se u postupcima davanja u zakup poslovnih prostora u
vlasništvu Grada, davanja u najam stanova u vlasništvu Grada, davanja na privremeno
korištenje javnih površina u vlasništvu Grada, dodjele koncesija i uspostave javno – privatnog
partnerstva koji su uređeni posebnim propisima.
Članak 2.
Tijela Grada nadležna za raspolaganje nekretninama
Gradonačelnik i Gradsko vijeće.

u

vlasništvu

Grada

su

Gradonačelnik i Gradsko vijeće mogu raspolagati nekretninama i povodom prijedloga
zainteresirane osobe.
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Članak 3.
Odluku o raspolaganjima nekretninama uređenima ovom odlukom donosi
Gradonačelnik ili Gradsko vijeće u skladu s odredbama Statuta Grada Lipika i Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
II. PRODAJA NEKRETNINA
Članak 4.
Odluku o prodaji nekretnine donosi Gradonačelnik odnosno Gradsko vijeće.

-

Odluka obavezno sadrži:
oznaku i površinu nekretnine,
početnu cijenu,
imenovanje povjerenstva za provedbu natječaja.
Članak 5.
Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao tržišna vrijednost.

Tržišna vrijednost nekretnine jest vrijednost izražena u cijeni koja se za određenu
nekretninu može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu ponude i potražnje u vrijeme njezinog
utvrđivanja na području jedinice lokalne samouprave.
Kod svake pojedine prodaje nekretnine tržišna vrijednost utvrđuje se temeljem
procjembenog elaborata stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina odnosno stalnog
sudskog procjenitelja.
Članak 6.
Nekretnine u vlasništvu Grada nadležna tijela mogu otuđiti na osnovi javnog natječaja
(u daljnjem tekstu: natječaj) prikupljanjem pisanih ponuda i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj
cijeni, osim u slučajevima kada je zakonom drukčije utvrđeno.
Članak 7.
Zemljište u vlasništvu Grada nadležna tijela mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez
provedbe natječaja:
– osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice
u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 %
površine planirane građevne čestice i
– osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog
odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim
planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane
građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu.
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Članak 8.
Tekst natječaja za objavu potpisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na oglasnoj ploči
Grada, na web stranicama Grada i/ili na lokalno uobičajen način.
Natječaj se smatra valjanim ako je pravovremeno podnesena barem jedna ponuda koja
ispunjava sve uvjete natječaja i u kojoj se nudi barem najniža (početna) cijena objavljena u
natječaju.
Članak 9.
Tekst natječaja obavezno sadrži:
-

-

oznaku i površinu nekretnine, te eventualne terete na istoj,
početnu cijenu,
naznaku ponuditelja koji mogu sudjelovati u natječaju,
dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,
rok za podnošenje pisanih ponuda,
adresu na koju se pisane ponude podnose,
mjesto i vrijeme otvaranja pisanih ponuda,
mogućnost i vrijeme uvida u nekretnine,
iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku o povratu jamčevine,
naznaku da se jamčevina ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko isti ponuditelj
ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja
kupoprodajne cijene,
rok zaključenja ugovora,
rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,
naznaku da će se tabularna isprava za upis vlasništva izdati nakon isplate
kupoprodajne cijene u cijelosti,
obvezu kupca, ako zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, na plaćanje zakonskih
zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja,
pravo prodavatelja da, ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 30 dana, može
raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati,
pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
pravo nadležnog tijela poništiti postupak bez obrazloženja u bilo kojem dijelu
postupka,
potvrdu Grada Lipika o nepostojanju duga prema Gradu Lipiku ne stariju od 7 dana u
trenutku podnošenja ponude.
Članak 10.

Natječaj se provodi dostavom pisanih ponuda dostavljenih Povjerenstvu poštom ili
osobno, u zatvorenoj koverti s oznakom „ne otvarati“.
Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 8 dana od dana objave natječaja.
Članak 11.
Prilikom podnošenja ponude, ponuditelj je obvezan platiti jamčevinu.
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Jamčevina iznosi 10% (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Članak 12.
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, a koja ne
može biti niža od početne cijene, uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete iz natječaja.
Ako dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu za nekretninu, najpovoljnijim
ponuditeljem smatra se onaj koji je prvi predao ponudu.
U slučaju odustanka prvog ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći
koji je ponudio najvišu cijenu, a koja nije manja od početne cijene.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao
najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u
roku 30 (trideset) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.
Članak 13.
U slučaju da nakon provedenog postupka prodaje nekretnine po procijenjenoj
vrijednosti nije bilo zainteresiranih ponuditelja ili ponuditelji ne ponude niti početnu cijenu,
natječaj će se ponoviti još jednom s istom početnom cijenom.
U slučaju da ni nakon ponovno provedenog postupka prodaje nekretnina ne bude
prodana, u novom natječaju Gradsko vijeće odnosno Gradonačelnik sukladno članku 3. ove
odluke može donijeti odluku o smanjenju početne cijene do 15 %.
Postupak smanjenja početne cijene iz st. 2. ovog članka se može ponoviti najviše dva
puta.
Članak 14.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu (umanjenu za uplaćenu jamčevinu) platiti u
cijelosti i jednokratno.
U slučaju da kupac ne isplati kupoprodajnu cijenu sukladno tekstu natječaja, Grad
može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.
Članak 15.
Radnje u postupcima u svezi prodaje nekretnina u vlasništvu Grada iz ove Odluke
provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje se imenuje
odlukom o prodaji nekretnine.
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Povjerenstvo se sastoji od tri člana imenovanih iz reda službenika Jedinstvenog
upravnog odjela.
Povjerenstvo obavlja poslove objave natječaja, prikupljanja i otvaranja ponuda,
sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda, dostavlja prijedlog o odabiru najpovoljnije ponude
Gradonačelniku, te izrađuje prijedlog ugovora.
Gradonačelnik donosi odluku o odabiru najpovoljnije ponude.
Ponuditelji koji su podnijeli ponude imaju pravo uvida u zapisnik.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima.
Članak 16.
Gradonačelnik će temeljem provedenog postupka zaključiti kupoprodajni ugovor.
III. STJECANJE NEKRETNINA
Članak 17.
Nekretnine se mogu stjecati kupnjom samo kada je stjecanje od interesa za Grad i to u
svrhu izvršenja svojih funkcija u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi.
Grad stječe vlasništvo i druga stvarna prava na nekretninama osiguranim sredstvima u
proračunu.
Stjecanje nekretnina se provodi po postupku propisanom za prodaju.
Ako je Grad zbog posebnih razloga zainteresiran za stjecanje točno određene
nekretnine u postupku stjecanja vlasništva primijenit će se postupak izravne pogodbe, vodeći
računa o tržišnoj vrijednosti nekretnine.
IV. ZAMJENA NEKRETNINA
Članak 18.
Nekretnine u vlasništvu Grada mogu se zamijeniti s nekretninama u vlasništvu drugih
osoba, kad nadležno tijelo koje raspolaže nekretninama u skladu s čl. 3. ove odluke donese
obrazloženu odluku o opravdanosti zamjene nekretnina.
Gradonačelnik će temeljem provedenog postupka zaključiti ugovor o zamjeni
nekretnina.
Prije donošenja odluke nadležnog tijela o zamjeni odabrani stalni sudski vještak za
procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj obavit će procjenu nekretnina koje se
zamjenjuju.
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V. SLUŽNOST
Članak 19.
Na nekretninama u vlasništvu Grada ili nekretninama kojima Grad upravlja po
posebnim propisima mogu se ustanoviti ili ukidati služnosti u svrhu komunalne i druge
infrastrukture.
Članak 20.
Za ustanovljenu služnost na nekretninama plaća se naknada koja ne može biti niža od
razlike tržišne cijene neopterećene i opterećene nekretnine.
Članak 21.
Naknada iz st. 1. ovog članka se ne plaća za služnosti radi izgradnje objekata
vodovoda, plinovoda i kanalizacije trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada, te u
slučajevima kada je to regulirano zakonom.
VI. ZALOŽNA PRAVA
Članak 22.
Založna prava na nekretninama Grada mogu se ustanovljavati za zaduživanje Grada ili
ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada kojima se financira
izgradnja ili rekonstrukcija objekata i nabava opreme iz njihove djelatnosti.
Odluku o uspostavljanju založnog prava donosi nadležno tijelo iz članka 3. ove
Odluke, ovisno o visini založnog prava.

VII. RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE
Članak 23.
Suvlasnici nekretnine sporazumno određuju način razvrgnuća suvlasničke zajednice, u
granicama mogućeg i dopuštenog.
Ako se suvlasnici ne mogu sporazumjeti oko bilo kojeg pitanja razvrgnuća, svaki
može zahtijevati da o tome odluči sud.
Odluku o razvrgnuću i načinu razvrgnuća donosi nadležno tijelo iz članka 3. ove
Odluke, ovisno o vrijednosti suvlasničkog dijela nekretnine.
VIII. OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA
Članak 24.
Na nekretnini u vlasništvu Grada može se osnivati pravo građenja uz naknadu ili bez
naknade.
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Pravo građenja osniva se kad nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke koje raspolaže
nekretninama donese obrazloženu odluku o opravdanosti osnivanja prava građenja na rok koji
smatra primjerenim.
O osnivanju prava građenja sklapa se ugovor u pisanom obliku.
Članak 25.
Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu da nakon isteka roka na
koje je osnovano pravo građenja, Gradu prelazi pravo vlasništva na nekretnini koja je
izgrađena temeljem prava građenja, slobodnoj od bilo kakvih tereta, osoba i stvari, bez obveze
naknade tržišne vrijednosti iste nositelju prava građenja.
Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati odredbu da će se ugovor raskinuti
ako nad nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni ili drugi postupak s ciljem prestanka
njegovog pravnog subjektiviteta ili ovršni postupak u kojem je kao predmet ovrhe navedeno
pravo građenja.
Članak 26.
Za osnivanje prava građenja u korist Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne
samouprave, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, pravne
osobe u vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne i područne samouprave te pravne osobe s
javnim ovlastima ne plaća se naknada.
Članak 27.
Odluku o osnivanju prava građenja donosi Gradonačelnik ili Gradsko vijeće u
skladu s čl. 3 ove odluke.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Ova Odluka ne primjenjuje se na raspolaganje nekretninama u poslovnim zonama
Grada Lipika i to: Poduzetničkoj zoni 2, Poduzetničkoj zoni 3 i Poduzetničkoj zoni 4.
Članak 29.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stjecanju, raspolaganju
i upravljanju nekretninama („Službeni glasnik Grada Lipika“ broj 3/01).

Članak 30.
Postupci započeti po Odluci o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama od 03.
svibnja 2001. god. dovršit će se po odredbama ove Odluke.
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Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku Grada Lipika.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA

Predsjednik:
Mladen Dolić, ing.el.

8

Obrazloženje

Trenutno je na snazi Odluka o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama donesena
03. svibnja 2001. godine („Službeni glasnik Grada Lipika“ br. 3/01).
Važeća Odluka je nekoliko puta izmijenjena na način da su određena područja uređena
zasebnim odlukama Gradskog vijeća odnosno Gradonačelnika čime su pojedine odredbe
važeće Odluke stavljene van snage, a sve temeljem stupanja na snagu posebnih zakona.
U skladu s navedenim, predloženom Odlukom se navedene izmjene objedinjuju i
pojednostavljuje se postupanje po istoj.
Donošenje predložene Odluke ne iziskuje osiguranje sredstava u Proračunu Grada Lipika.

Gradonačelnik:
Vinko Kasana, bacc.ing.agr.
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