
   PRIJEDLOG TOČKA 6. 

KLASA:021-05/20-01/_____ 
URBROJ:238/11-01/1-20-___        
Jakovlje, ____. veljače  2020.         
             
       Na temelju članka 391. 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 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Jakovlje 
(KLASA: URBROJ:) Općinsko vijeće Općine Jakovlje na svojoj ___. sjednici održanoj 
dana ___. veljače 2020. donijelo je 
 

O D L U K U 
o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Jakovlje 

 
I. UVODNE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom uređuje se nadležnost i način postupanja tijela Općine Jakovlje (u 
daljnjem tekstu: Općina) u stjecanju, otuđenju, terećenju i upravljanju nekretninama u 
vlasništvu Općine. 
 

Članak 2. 
 Ovom Odlukom naročito se uređuje stjecanje i otuđenje nekretnina, način 
otuđenja i provođenje postupka otuđenja nekretnina, te ostvarivanje i zasnivanje 
služnosti i drugih prava na nekretninama. 
 Odredbe ove Odluke ne odnose se na zakup zemljišta za postavu kioska, na 
upravljanje i korištenje sportskim objektima, na upravljanje imovine kroz postupak 
dodjele koncesije, zakup poslovnih prostora, privremeno korištenje javnih površina, 
prodaju ošasne imovine u vlasništvu Općine za koju je pokrenut ovršni postupak, te 
dodjelu nekretnina na korištenje udrugama, s obzirom da su postupci vezani uz takva 
raspolaganja uređeni posebnim odlukama. 
 
II. TEMELJNE ODREDBE 
 

Članak 3. 
 Pod raspolaganjem nekretninama podrazumijeva se stjecanje, otuđenje i 
osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine sukladno zakonskim 
propisima. 
 Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu Općine  donosi Općinsko 
vijeće s cijenama sukladnim elaboratima o procjeni, dok sve ostale postupke do 
okončanja u svezi s takvim raspolaganjima nekretnina u vlasništvu Općine provodi 



izvršno tijelo. 
Članak 4. 

 Ukoliko je Općina iz posebnih razloga zainteresirana za stjecanje točno 
određenih nekretnina (primjerice potrebe izgradnje građevina i opreme komunalne 
infrastrukture,očuvanja kulturne baštine i sl.) u stjecanju vlasništva te nekretnine 
primijenit će se postupak kupnje temeljem odluke Općinskog vijeća uzimajući u obzir 
tržišnu vrijednost nekretnine određeno po sudskom vještaku za procjene vrijednosti 
nekretnine. 

 
Članak 5. 

 Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jakovlje donosi Općinsko vijeće. 
 Prodaja nekretnina u vlasništvu Općine vrši se temeljem javnog natječaja. 
 Početnu cijenu u postupku provođenja natječaja utvrđuje Općinsko vijeće 
temeljem vještačenja sudskog vještaka dok je tržišna cijena najviša cijena ponuđena u 
postupku javnog natječaja. 
 Ostali uvjeti prodaje nekretnina bit će regulirani javnim natječajem sukladno 
posebnoj odluci načelnika Općine. 
 
 

Članak 6. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine ustrojit će i uredno voditi evidenciju - registar 
nekretnina u vlasništvu Općine, poduzimati sve potrebne mjere na sređivanju zemljišno-
knjižnog stanja nekretnina kao i druge mjere radi sređivanja i zaštite prava Općine na 
nekretninama u njezinom vlasništvu, odnosno posjedu. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine vodi sve poslove vezane uz financijsko praćenje 
provođenja postupaka proizašlih iz ove Odluke. 
 
III.  PRODAJA NEKRETNINA 
 

Članak 7. 
 Postupak prodaje nekretnine započinje procjenom tržišne cijene nekretnine 
temeljem procjembenog elaborata izrađenog od strane stalnog sudskog vještaka za 
procjenu nekretnina ili stalnog sudskog procjenitelja. 
 Tržišna cijena je 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 Općine. 
 Po utvrđivanju tržišne cijene nekretnine, Odluku o raspisivanju natječaja za 
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine donosi načelnik Općine. 
 Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine provodi se pisanim javnim 
nadmetanjem - javno prikupljanje ponuda gdje natjecatelji predaju ponude u zatvorenim 
omotnicama. 

 
Članak 8. 

 Natječaj obvezno sadrži: 
 1. podatke o nekretnini (adresa, kat, površina, katastarska čestica, 
zemljišnoknjižna oznaka), 
 2. početnoj cijeni nekretnine, 
 3. mjestu, načinu i roku za podnošenja ponuda, 
 4. iznosu i načinu plaćanja jamčevine te oznaci računa na koji se uplaćuje, 
 5. popisu dokumentacije koja se mora priložiti uz ponudu 
 6. mjestu, datumu i satu otvaranja ponuda, 



 7. odredbe tko se smatra najpovoljnijim ponuditeljem, 
 8. roku i načinu plaćanja kupoprodajne cijene, 
 9. roku za sklapanje ugovora, 
 10. da se nepotpune i nepravodobne ponude neće razmatrati, 
 11. odredbe o pravu neprihvaćanja niti jedne ponude, 
 12. ostale posebne odredbe. 
 Natječaj može sadržavati i druge uvjete i podatke o nekretnini koja je predmet 
natječaja. 
 Natječajem se mogu odrediti dodatni uvjeti prodaje (npr. obveza kupca da na 
zemljištu u gospodarskoj zoni izgradi objekt u određenom roku, pravo nazadkupnje i dr). 
 Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu 
(minimalno se mora ponuditi početna cijena), uz uvjet da ispunjava sve druge uvjete iz 
natječaja. 
 Javni natječaj smatra se pravovaljanim i ukoliko pravovremeno pristigne samo 
jedna ponuda koja ispunjava sve uvjete natječaja i sadrži najmanje početnu cijenu 
nekretnine. 
 

Članak 9. 
 Ponuditeljima se javnim natječajem može odrediti polaganje jamčevine u iznosu 
od maksimalno 10% od početne prodajne cijene nekretnine u korist općinskog 
proračuna. 
 Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. 
 Nakon provedenog postupka javnog natječaja uplaćena jamčevina se odabranom 
ponuditelju uračunava u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čije ponude nisu 
prihvaćene, vraća najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja odluke o 
izboru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 Iznos jamčevine dodatno će se regulirati u svakom pojedinačnom natječaju. 
 

Članak 10. 
 Rok za podnošenje ponuda, odnosno prijava na natječaj je najmanje 15 
(petnaest) dana od dana objave natječaja. 
 Otvaranje ponuda mora se provesti u roku od najduže 8 (osam) dana od isteka 
roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava. 
 

Članak 11. 
 Natječaj se raspisuje odlukom Općinskog načelnika. 
 Natječaj se objavljuje na Oglasnoj ploči Općine Jakovlje i službenoj internetskoj 
stranici Općine Jakovlje. 
 

Članak 12. 
 Javne natječaje u skladu s odredbama ove Odluke provodi Povjerenstvo, kojeg 
imenuje Načelnik. 
 Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana. 
 Povjerenstvo otvara ponude po natječaju, provjerava dokumentaciju i predlaže 
nadležnom tijelu donošenje odgovarajuće odluke. 
 Povjerenstvo odluke donosi većinom glasova svih članova. 
 Povjerenstvo o svom radu sastavlja zapisnik. 
 Jedinstveni upravni odjel Općine obavlja druge poslove oko postupka upravljanja, 
raspolaganja i stjecanja nekretnina. 
 
 



 
Članak 13. 

 Ponude na natječaj se dostavljaju preporučeno putem usluga poštanskih 
društava ili osobno u pisarnicu Općine Jakovlje u zatvorenoj omotnici s posebnom 
naznakom «Ponuda za natječaj - prodaja nekretnine - NE OTVARAJ». 
 Natjecatelji koji su podnijeli ponude mogu biti nazočni otvaranju ponuda. 
 Otvaranje, zapisnik o pregledu i ocjeni te prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije 
ponude izvršit će Povjerenstvo. 
 Zakašnjele, neuredne i nepotpune (bez dokaza o uplati jamčevine, bez točno 
određene cijene i sl.), ili na drugi način protivne uvjetima iz natječaja podnesene ponude, 
odbacit će se. 
 U slučaju da dva ili više natjecatelja ponude istu cijenu, a i u drugim uvjetima iz 
natječaja su dali iste ponude, provest će se postupak pisanog nadmetanja između ova 
dva natjecatelja po principu veće ponuđene kupoprodajne cijene. 
 
 

Članak 14. 
 Natječajni postupak, okončava se Odlukom Općinskog načelnika o odabiru 
najpovoljnije ponude temeljem prethodno provedenog postupka. 
 Na temelju Odluke Općinskog načelnika o odabiru najpovoljnije ponude 
zaključuje se ugovor o prodaji nekretnine iz natječaja. 
 Kupoprodajni ugovor se sklapa u roku od 30 (trideset) dana od dana donošenja 
odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. 
 Najpovoljnijem ponuditelju može se odobriti kupnja nekretnina na obročnu otplatu 
od 3 (tri) godine, po odluci Načelnika. 
 Minimalna rata ne može biti manja od 1000,00 kuna. 
 Iznos kupoprodajne cijene nekretnine kupljenog na obročnu otplatu kupac može 
plaćati do 36 jednakih obroka do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec. 
 
IV. PRODAJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZRAVNOM POGODBOM 
 

Članak 15 
 Nekretnine u vlasništvu Općine se mogu bez natječaja prodati samo u zakonom i 
ovom Odlukom predviđenim slučajevima. 
 

Članak 16. 
 Izravnom pogodbom može se prodati građevinsko zemljište u vlasništvu Općine: 
 • kao naknada za nekretnine koje vlasnik ustupi Općini za određene potrebe, 
 • u slučaju dvije uzastopne neuspjele prodaje putem natječaja, 
 • radi izgradnje vjerskih objekata, ustanova iz oblasti predškolskog odgoja, 
              školskih ustanova, ustanova iz oblasti kulture i zdravstva, te izgradnje športskih 
              objekata, 
 • radi izgradnje objekata komunalne infrastrukture, 
 • radi prodaje građevinskog zemljišta koje služi redovitoj uporabi zgrade. 
 
V. ZASNIVANJE PRAVA NA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE 
 
Stvarna služnost 
 

Članak 17. 
 Stvarna služnost na nekretninama u vlasništvu Općine može se zasnovati: 



 • ako je to nužno za odgovarajuće korištenje povlasne nekretnine, 
 • ako se time bitno ne ugrožava normalno korištenje poslužne nekretnine u 
              vlasništvu Općine, 
 • za izgradnju komunalne infrastrukture, 
 • ako se Općini isplati odlukom o zasnivanju služnosti utvrđena naknada. 
 O zasnivanju služnosti odlučuje načelnik Općine. 
 Stvarna služnost na drugim nekretninama koje nisu vlasništvu Općine Jakovlje, a 
ista se osniva za korist Općine i njezinih mještana može se zasnovati sukladno odlukama 
i uvjetima koje određuje načelnik Općine. 
 
Pravo građenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu 
 

Članak 18. 
 Pravo građenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine 
zasniva se ugovorom. 
 Odobrenje za zasnivanje i uvjete zasnivanja prava građenja utvrđuje se Odlukom 
Općinskog načelnika. 
 Pravo građenja osniva se uz određenu naknadu, a iznimno se može osnovati bez 
naknade ako se osniva u korist trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu ili pretežitom 
vlasništvu Općine. 
 
Založno pravo 

 
Članak 19. 

 Založno pravo (hipoteka) na nekretninama u vlasništvu Općine može se dozvoliti 
samo ako je to u izravnom interesu za ostvarivanje funkcija Općine, kao i u interesu 
trgovačkih društava, ustanova i drugih subjekata u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu 
Općine. 
 Odluku o zasnivanju založnog prava donosi Općinsko vijeće. 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 20. 
 Na pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, sukladno će se primjenjivati 
zakonske odredbe. 
 

Članak 21. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Općine Jakovlje. 
 
 
 
 
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
       OPĆINE JAKOVLJE 
           Marijan Capek 
 


