
Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

("Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 

146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.), članka 29. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine 

Grada Đurđevca", broj 3/09. i 1/13.) i članka 3. stavka 3. i članka 18. stavka 1. Odluke o 

uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca 

(„Službene novine Grada Đurđevca“, broj 4/09.), Gradsko vijeće Grada Đurđevca, na 5. 

sjednici održanoj 28. studenoga 2013., donosi 

 

O D L U K U 

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Đurđevca u Prvić Luci 

 

I. 

 

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Đurđevca upisane u zk.ul.br. 1816 k.o. Prvić 

i to:  

kčbr. 502 zgr odmaralište površine 288 m
2
 

            kčbr. 1919/3 vrt površine 552 m
2
. 

Predmetne nekretnine u naravi predstavljaju objekt za pružanje usluga u turizmu – 

hostel i prodaju se sa svim pokretninama koje se unutra nalaze. 

 

II. 

 

  Početna cijena nekretnina iz točke I. ove Odluke iznosi 6.000.000,00 kuna. 

 

III. 

 

Nekretnine iz točke I. ove Odluke procijenjene su od stalnog sudskog vještaka za 

građevinarstvo Vlade Vukelja dipl.inž.građ. iz Šibenika, Verus Projekt d.o.o. Šibenik, 

elaborat broj 451/2013 od kolovoza 2013. i ALFA NEKRETNINA – registriranog posrednika  

u prometu nekretninama iz Vodica, Procjena tržišne vrijednosti nekretnine od 5.10.2013. 

 

IV. 

 

Sukladno Sporazumu o prijenosu vlasništva nekretnina u k.o. Prvić, zaključenog 

između Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac i Grada Đurđevca dana 27. listopada 

2003. godine, u slučaju prodaje nekretnina iz točke I. ove Odluke, Grad Đurđevac u obvezi je 

Osnovnoj školi Grgura Karlovčana isplatiti iznos od 50.781,70 EUR-a. 

 

V. 

 

 Namjena sredstava od prodaje hostela Prvić Luka je strogo uvjetovana. Od prodaje 

smiju se: 

- namiriti obaveze prema Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac,  

- izdvojiti godišnja rata za otplatu postojećeg kredita za 2014.,  

- izdvojiti sredstva za otkup zemljišta i uređenje Industrijske zone B, za 

projektiranje i izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra „ŠRC“ u gradu Đurđevcu, 

te projektiranje i izgradnju objekta za populaciju treće životne dobi.  

 

 

 



VI. 

 

Natječaj za prodaju nekretnina iz točke I. ove Odluke, objavit će se u svim 

nacionalnim dnevnim listovima, oglasiti na oglasnoj ploči Grada Đurđevca, S. Radića 1, 

Đurđevac, web stranicama Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr i na Podravskom radiju, sa 

rokom za predaju ponude 30 dana od objave. Ponuditelji su u obvezi uz uplatu ponuditi  

jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene nekretnine.  

U slučaju da natječaj ne uspije, natječaj se može ponoviti pod istim uvjetima. 

 Za svako eventualno smanjenje cijene Odluku donosi Gradsko vijeće Grada Đurđevca. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐURĐEVCA 

 

 

KLASA: 334-01/13-01/13 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-13-4 

Đurđevac, 28. studenoga 2013.  

 

 Predsjednica 

                                                                                 Gradskog vijeća 

                                                                     Kristina Benko Markovica, prof. 

http://www.djurdjevac.hr/

