
REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 944-01/18-01/01
URBROJ: 2133/11-06-19-8
U Netretiću, 28. ožujka 2019.

Na  temelju  članka  21.  stavak  2.  alineja  2.  Zakona  o  turističkom  i  ostalom
građevinskom  zemljištu  neprocijenjenom  u  postupku  pretvorbe  i  privatizacije  ("Narodne
novine"  broj  92/10),  članka  2.  stavak  2.  Uredbe o  načinu,  postupku i  uvjetima procjene
vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu,
postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu
jedinice lokalne samouprave ("Narodne novine"  broj  12/11)  te članka 28.  Statuta Općine
Netretić ("Glasnik Općine Netretić" broj 03/13, 02/18 i 03/18) Općinsko vijeće Općine Netretić
na 14. redovnoj sjednici održanoj dana 28. ožujka 2019. godine, donijelo je

O  D  L  U  K  U

o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Netretić

Članak 1.

Općina Netretić će sukladno procjembenom elaboratu stalnog sudskog vještaka
za graditeljstvo  i  procjenu nekretnina  Mladen Rakočević  dipl.ing.arh.  trgovačkom društvu
Mrežnica  d.d.,  Jozefinska  cesta  8,  Duga  Resa,  OIB:16714431606  prodati  građevinsko
zemljište u k.o. Jarče Polje označeno kao kčbr. 78/2 i 78/4 utvrđeno kao nužno za redovitu
uporabu građevine Rješenjem o utvrđivanju građevne čestice nadležnog Upravnog odjela za
graditeljstvo i  okoliš Karlovačke županije,  Odsjek za prostorno uređenje i  graditeljstvo od
dana 20. prosinca 2018. (KLASA:UP/I-350-05/18-05/000106, URBROJ:2133/1-07-02/05-18-
0003). 

Članak 2.

Kupoprodajna cijena zemljišta sukladno procjembenom elaboratu iznosi  33,00
kn/m2 zemljišta odnosno za 1517m2 iznosi ukupno 51.000,00 kuna.

Porez na kupoprodajnu cijenu nije uračunat u cijenu i plaća ga kupac.

Članak 3.

Temeljem  ove  Odluke  Općinski  načelnik  će  u  ime  Općine  Netretić  kao
prodavatelja,  s  trgovačkim  društvom  Mrežnica  d.d.,  Jozefinska  cesta  8,  Duga  Resa,
OIB:16714431606, kao kupcem sklopiti  Ugovor o kupoprodaji nekretnina iz članka 1. ove
Odluke, te poduzeti sve potrebne radnje u svrhu provedbe ove Odluke.
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Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Općine
Netretić".

DOSTAVITI:
1. Mrežnica d.d. Jozefinska cesta 8, Duga 

Resa,
2. Ured državne uprave u Karlovačkoj 

županiji, n/p predstojnice, Križanićeva 11,
Karlovac,

3. Općinski načelnik, ovdje,
4. Pročelnica JUO, ovdje,
5. Referent za proračun i financije, ovdje,
6. Dokumentacija, ovdje,
7. Za objavu, ovdje,
8. PISMOHRANA.-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić


