REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 372-03/22-01/11
URBROJ: 2103-1-01-22-3
Bjelovar, 3. lipnja 202.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prodaji poslovnog prostora u Ulici
Ivana Mažuranića 4
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o prodaji poslovnog
prostora u Ulici Ivana Mažuranića 4 i u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog odluke o prodaji poslovnog prostora u Ulici Ivana
Mažuranića 4 kao u tekstu Nacrta i upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i
donošenje.
Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Davor Sušak.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA: 372-03/22-01/11
URBROJ: 2103-01-01-22-2
Bjelovar, 01. lipnja 2022.
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak
-ovdjePREDMET: Donošenje Prijedloga odluke o prodaji poslovnog prostora u
Ulici Ivana Mažuranića 4

U privitku Vam dostavljamo Nacrt odluke o prodaji poslovnog prostora u Ulici
Ivana Mažuranića 4 te predlažemo da utvrdite Prijedlog iste i uputite ga Gradskom
vijeću na razmatranje i donošenje Odluke.

Savjetnik za poslove
gospodarenja nekretninama
Tigran Drljača, dipl. iur.
Pročelnik
Davor Sušak, struč.spec.ing.aediff.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK
NACRT
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(“Narodne novine”, broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,
141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 153/12 i 152/14), članka 32. stavka 1. točke 8. Statuta
Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) i članka 67. i 75.
Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Službeni glasnik Grada
Bjelovara”, broj 4/19 i 4/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 11. sjednici održanoj
dana _______lipnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU
o prodaji poslovnog prostora u Bjelovaru, Ivana Mažuranića 4
Članak 1.
Ovom Odlukom, Grad Bjelovar prodaje tvrtki Electrosil d. o. o., OIB: 07862463755, iz
Bjelovara, Dimitrija Demetra 7 (dalje: Kupac), kao sadašnjem zakupniku, poslovni
prostor u Bjelovaru, Ivana Mažuranića 4, u vlasništvu Grada Bjelovara, upisan u
zemljišnim knjigama Općinskog suda u Bjelovaru u zk.ul. 1996, k. o. Grad Bjelovar pod
rbr. 2. Suvlasnički dio: 170/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), POSLOVNI
PROSTOR — Pl (4/Pr) koji se nalazi u podrumu i prizemlju višestambeno - poslovne
zgrade, a sastoji se od: tri spremišta u podrumu zgrade, neto korisne površine
posebnog dijela poslovnog prostora podruma P=116,12 m2 i poslovnog prostora u
prizemlju zgrade, a sastoji se od: prodajnog prostora, spremišta, ureda, predprostora
s tušem i wc-om i stubišta podruma, neto korisne površine posebnog dijela poslovnog
prostora prizemlja P=118,13 m²; ukupne neto korisne površine posebnog dijela
poslovnog prostora P=234,25 m², temeljem javno objavljenog popisa poslovnih
prostora koji su predmet kupoprodaje objavljenog 26. svibnja 2022. godine.
Članak 2.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.140.000,00 kuna za poslovni
prostor iz članka 1. ove Odluke platiti u jednokratnom iznosu u roku od najviše 30
(trideset) dana od dana sklapanja Kupoprodajnog ugovora.
Kupac je dužan uz kupoprodajnu cijenu platiti i troškove procjene nekretnine kao i
troškove izrade energetskog certifikata.

Članak 3.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Bjelovara da s Kupcem nekretnine iz članka 1. ove
Odluke sklopi kupoprodajni ugovor u roku od 90 dana od donošenja ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 372-03/22-01/11
URBROJ: 2103-01-02-22-1
U Bjelovaru, ______ 2022.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Nenad Martinovski,dipl.oec.

Obrazloženje
Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 10. sjednici održanoj dana 24. svibnja
2022. godine donijelo Odluku o utvrđivanju popisa poslovnih prostora koji su predmet
kupoprodaje sadašnjim zakupnicima.
Popis poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje i obrazac zahtjeva za kupnju
poslovnih prostora objavljen je na web stranici Grada Bjelovara i oglasnoj ploči Grada
Bjelovara dana 26. svibnja 2022. godine.
U gore objavljenom Popisu poslovnih prostora nalazi se i poslovni prostor u Bjelovaru,
Ivana Mažuranića 4, u vlasništvu Grada Bjelovara, označen kao 2. Suvlasnički dio:
170/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), POSLOVNI PROSTOR — Pl (4/Pr) koji se
nalazi u podrumu i prizemlju višestambeno - poslovne zgrade, a sastoji se od: tri
spremišta u podrumu zgrade, neto korisne površine posebnog dijela poslovnog
prostora podruma P=116,12 m2 i poslovnog prostora u prizemlju zgrade, a sastoji se
od: prodajnog prostora, spremišta, ureda, predprostora s tušem i wc-om i stubišta
podruma, neto korisne površine posebnog dijela poslovnog prostora prizemlja
P=118,13 m²; ukupne neto korisne površine posebnog dijela poslovnog prostora
P=234,25 m², upisan u zk.ul.br. 1996, k.o. Grad Bjelovar, Zemljišnoknjižni odjel
Općinskog suda u Bjelovaru, kupoprodajna cijena: 1.140.000,00 kuna, sadašnji
zakupnik; ELECTROSIL d.o.o. iz Bjelovara, Dimitrija Demetra 7, OIB: 07862463755.
Sadašnji zakupnik Electrosil d. o. o. dana 26. svibnja 2022. godine podnio je zahtjev
za kupnju navedenog poslovnog prostora te su dostavili i potpunu dokumentaciju.
Povjerenstvo za prodaju poslovnih prostora na svojoj 1. sjednici održanoj dana 26.
svibnja 2022. godine donijelo je zaključak da je Electrosil d. o. o. podnio potpunu
dokumentaciju za kupnju gore navedenog poslovnog prostora i predlaže donošenje
Odluke o prodaji poslovnoga prostora sadašnjem zakupniku Electrosil d. o. o. za iznos
kupoprodajne cijene od 1.140.000,00 kuna.
S obzirom da se radi o nekretnini čija vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez
primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju,
terećenju i otuđenju, odluku o stjecanju i otuđivanju nekretnine donosi Gradsko vijeće.
Slijedom navedenog predlažemo da razmotrite Nacrt Odluke o prodaji poslovnog
prostora u Bjelovaru, Ivana Mažuranića 4, utvrdite Prijedlog iste te ga proslijedite
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Pripremio:
Savjetnik za poslove
gospodarenja nekretninama
Tigran Drljača, dipl iur.
Pročelnik
Davor Sušak, struč.spec.ing.aediff.

