REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 8. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik
Grada Bjelovara”, broj 2/21) i članka 3. stavka 3. i članka 29. stavka 1. Odluke o
gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada
Bjelovara“, broj 4/19 i 4/20) Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 8. sjednici održanoj
dana 25. siječnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU
o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Trgu Eugena Kvaternika 6 na
Državni arhiv u Bjelovaru
Članak 1.
Temeljem ove Odluke Grad Bjelovar, kao zemljišnoknjižni vlasnik nekretnine
zemljišnoknjižne oznake čkbr. 2263 (katastarska oznaka 3549), površine 2570 m2,
upisana u zk.ul. 5144 k.o. Grad Bjelovar, prenijet će je u vlasništvo Državnog arhiva u
Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 3, Bjelovar, OIB 80099091562, bez naknade, a u
svrhu izgradnje arhivskog spremišta s prostorom za prijem stranaka i čitaonicom za
korištenje arhivskog gradiva.
Na Državni arhiv u Bjelovaru Grad Bjelovar prenijet će i Građevinsku dozvolu KLASA:
UP/I-361-03/21-01/000157, URBROJ: 2103/01-06/8-21-0014, od 25. studenoga 2021.
godine, izdanu za građevinu iz stavka 1. ovog članka, kao i svu projektnu
dokumentaciju.
Procijenjena vrijednost nekretnine iz stavka 1. ovog članka je 9.207.000,00 kuna, a
vrijednost projektne dokumentacije iz stavka 2. ovog članka je 571.675,00 kuna.
Članak 2.
Grad Bjelovar sklopit će s Državnim arhivom u Bjelovaru Ugovor o darovanju kojim će
se urediti prava i obveze vezane uz prijenos vlasništva nekretnine i dokumentacije iz
članka 1. ove Odluke.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak da potpiše Ugovor iz
stavka 1. ovog članka.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke, a po sklapanju Ugovora iz prethodnog članka, imovina koja se
vodi u poslovnim knjigama Grada Bjelovara, prenijet će se u poslovne knjige Državnog
arhiva u Bjelovaru.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku
Grada Bjelovara“.
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