
REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA 

• GRAD SLAVONSKI BROD 

Upravni odjel za gospodarstvo 
KLASA: 940-01/12-01/213 
URBROJ: 2178/01-05-13-10 
Slavonski Brod, 02.listopada 2013. godine 

KOLEGIJ GRADONAČELNIKA 
-ovdje-

PREDMET: Prijedlog darovanja nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, k.č.br., 6367/1 i 
6321/47 k.o. Slavonski Brod Veleučilištu u Slavonskom Brodu 

Veleučilište u Slavonskom Brodu zatražilo je od Grada Slavonskog Broda da mu daruje k.č.br., 
636711 i 6321147 k.o. Slavonski Brod, u svrhu realizacije izgradnje zgrade Veleučilišta u Slavonskom 
Brodu. 

Predmet darovanja su slijedeće nekretnine: 

k.č.br. 6367/1, livada Naselje A. Hebrang, ukupne površine 2315 m', k. o. Slavonski Brod; 
k.č.br. 6321147, oranica u Nas. A. Hebranga, ukupne površine 4301 m', k.o. Slavonski Brod. 

Sukladno očitovanju Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a 
sukladno prostorno planskoj dokumentaciji za predmetno područje- PUP-u "Franjo Sertić, a sada Andrije 
Hebrang" (10/80, 07/91, 09/00, 10/07, 02111) navedene nekretnine nalaze se u području namijenjenom za 
izgradnju Veleučilišta. 

Ovlašteni vještak Dušan Bošnjak, dip.ing. izvršio je procjenu navedenih nekretnina. Prema 
njegovoj procjeni tržišna vrijednost istih je 287.790,00 eura ili 2.163.893,01 kuna. 

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo i Upravni odjel za graditeljstvo, 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša, suglasni su s zahtjevom za darovanje predmetnih nekretnina. 

Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je na svojoj 2. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. 
godine donijelo Odluku o suglasnosti za darovanje nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda 
Veleučilištu u Slavonskom Brodu. Istom Odlukom zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo sastaviti 
prijedlog Ugovora o darovanju između Grada Slavonskog Broda i Veleučilišta u Slavonskom Brodu. 

Upravni odjel za gospodarstvo je izradio, sukladno gore navedenoj Odluci, prijedlog Ugovora o 
darovanju i isti dostavio Veleučilištu, a za izradu istog je koristio kao predložak Ugovor o darovanju 
k.č.br. 325411 k.o. Slavonski Brod Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera, Strojarskom fakultetu, kojim je 
Grad osigurao da će Sveučilište koristiti predmetnu nekretninu u svrhu radi koje je ista darovana te time 
zaštitio svoje interese, a koji je proveden u zemljišnim knjigama. 



Dopisom KLASA:602-04113-0I/023, URBROJ: 2178/01-25-03-13-09, od ll. rujna 2013. godine, 
Veleučilište u Slavonskom Brodu je zatražilo izmjenu predmetnog prijedloga Ugovora na način da se u 
čl. 4. st. l. briše riječ "optereti", jer namjeravaju darovano zemljište koristiti kao osiguranje za Kredit za 
izgradnju buduće zgrade Veleučilišta. 

U slučaju da se iz prijedloga Ugovora u čl. 4 st. l. briše riječ "optereti", tada se mora brisati i riječ 
"otuđiti" iz istog stavka. 

Obzirom da je Upravni odjel za gospodarstvo izradio nacrt U govora o darovanju na način da 
zaštiti interese Grada Slavonskog Broda, dostavljamo Vam zabgev Veleučilišta i nacrt predmetnog 
Ugovora na razmatranje. U slučaju da Gradsko Vijeće prihvati predmetni zahtjev, predlažemo da se 
ovlasti Gradonačelnik da sukladno novoj Odluci Gradskog vijeća zaključi Ugovor o darovanju predmetnih 
nekretina. 

S poštovanjem, 

Obradio: 

Danijel Odobašić, dip.iur. 
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-Odluka Gradskog vijeća o davanju suglasnosti za darovanje nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog 
Broda Veleučilištu u Slavonskom Brodu, KLASA: 940-01/13-01/359, URBROJ: 2178/01-07-13-4, od 
18.7.2013. g. 

-Nacrt Ugovora o darovanju KLASA: 940-01/13-01/213, URBROJ: 2178/01-05-13-08 
-Zahtjev Veleučilišta KLASA: 602-04/13-01/023, URBROJ: 2178/0 l-25-03-13-09,od ll. rujna 2013. g. 

Dostaviti: 
l. Naslovu, 
2. Pismohrana. 



REPUBLIKA HRVATSKA 

BRODSKO - POSAVSKA ŽUPANIJA 
lli 

GRAD SLAVONSKI BROD 

GRADSKO VIJEĆE 
KLASA:940-01/13-01/359 
UR.BR:2178/01-07-13-4 
Slavonski Brod, 18. srpnja 2013. 

Temeljem članka 391. stavak 2. 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., 90/10. i 
143/12.), članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine Republike Hrvatske" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 125/08., 
36/09., 150/11. i 144/12) članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko
posavske županije br. 6/09.,13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12.,5/12. ) i 
članka 7. stavak 2. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
8/09.) Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj 2. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. 
godine, donosi 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za darovanje nekretnine u vlasništvu Grada 

Slavonskog Broda Veleučilištu u Slavonskom Brodu 

I. 
Temeljem članka 391. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Gradsko 

vijeće . je suglasno da se Veleučilištu u Slavonskom Brodu daruju nekretnine u vlasništvu Grada 
Slavonskog Broda za izgradnju zgrade Veleučilišta, kako slijedi: 
- k.č.br. 6367/1, livada Naselje Andrija Hebrang, ukupne površine 2315 m2 k.o. Slavonski Brod 

- k.č. br. 6321/47, oranica u Naselju Andrija Hebrang, ukupne površine 4301 m2
, k.o. Slavonski Brod. 

II. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo sastaviti prijedlog Ugovora o darovanju Između 

Grada Slavonskog Broda i Veleučilišta u Slavonskom Brodu. 
Navedenim Ugovorom utvrditi će se da je Veleučilište dužno u roku od 10 godina nekretninu 

privesti svrsi, a u slučaju odustanka od izgradnje zgrade Veleučilišta u tom roku o istome pismeno 
obavijestiti Grad Slavonski Brod radi povrata nekretnine. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpisivanje navedenog Ugovora i provedbu ove Odluke. 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku Grada 

Slavonskog Broda". 

Dostaviti: 
l. Predsjednik Gradskog vijeća 
~ Gradonačelnik 
j3.) Upravni odjel za gospodarstvo 
'>4:' Službeni glasnik 
5. Dosje 
6. Dokumentacija 
7. Zapisnik 
8. Pismohrana 

Predsjednik Gradskog vijeća 
_ .. ~VOI'~r_uber, mag.pharm. 
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GRAD SLAVONSKI BROD, Vukovarska l, Slavonski Brod, OIB: 58007872049, zastupan po 
gradonačelniku Mirku Duspari, dr.med., (u daljnjem tekstu: Darovatelj), 

VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU, Ul. dr. M. Budaka l, Slavonski Brod, OIB: 
06972269479, zastupano po dekanu prof.dr.sc. Antunu Stoiću, (u daljnjem tekstu: Daroprimatelj): 

zaključili su dana 22. srpnja 2013. godine 

UGOVOR O DAROVANJU 

Članak l. 

Darovatelj pod uvjetima utvrđenim ovim darovnim ugovorom daruje Daroprimatelju slijedeće 

nekretnine: 

kč.br. 6367/1, livada Naselje A. Hebrang, površine 2315 m2
, upisana u zk.ul. 10571 k.o. 

Slavonski Brod i 

k.č.br. 6321147, oranica u Nas. A. Hebranga, površine 4301 m2
, upisana u zk.ul. 10455 k.o. 

Slavonski Brod 

Naprijed navedene nekretnine Darovatelj daruje Daroprimatelju isključivo za potrebe izgradnje 
zgrade Veleučilišta u Slavonskom Brodu. 

Članak2. 

Daroprimatelj preuzima obvezu plaćanja eventualnih troškova proizašlih iz ovog U govora i 
troškove zemljišnoknjižnog prijepisa, dok će u posjed darovane nekretnine stupiti nakon provedbe ovog 
Ugovora u zemljišnim knjigama i katastarskoj evidenciji. 

Članak3. 

Daroprimatelj prima darovanu mu nekretninu iz čl. l. ovog U govora sa zahvalnošću. 

Članak4. 

Stranke potpisnice ovog U govora sporazumno utvrđuju da Daroprimatelj ne može opteretiti i 
otuđiti nekretninu navedenu u stavku l. ovoga U govora. 

Nadalje, stranke sporazumno utvrđuju da u slučaju izmještaja Veleučilišta na drugu lokaciju, 
odnosno u slučaju da navedena nekretnina prestane služiti svojoj svrsi (održavanje nastave i rada 
Veleučilišta) Daroprimatelj će navedenu nekretninu bezuvjetno i u najkraćem mogućem roku vratiti u 
vlasništvo i posjed Grada Slavonskog Broda. 

Isto će biti zabilježeno u zemljišnoj knjizi. 

Članak 5. 

Daroprimatelj je dužan zemlj ište iz članka l. privesti svrsi, odnosno započeti izgradnju zgrade 
Veleučilišta u roku od l O godina od sklapanja U govora. 



U slučaju nepoštovanja roka iz st. 2. ovoga članka ili u slučaju odustanka Daroprimatelja od 
izgradnje zgrade Veleučilišta prije isteka toga roka, Darovatelj ima pravo raskinuti Ugovor. 

U slučaju odustanka Daroprimatelja od izgradnje zgrade Veleučilišta prije isteka roka iz st. 2 ovoga 
članka, Daroprimatelj je dužan o tome pisanim putem obavijestiti Darovatelja. 

Članak6. 

Darovatelj dopušta Daroprimatelju da se temeljem ovog Ugovora uknjiži u zemljišnim knjigama 
kao vlasnik darovane nekretnine kod Općinskog suda u Slavonskom Brodu i katastarskoj evidenciji, uz 
uvjete utvrđene člankom 4. i 5. ovog Ugovora. 

Članak 7. 

U slučaju eventualnog spora, stranke će riješiti nastali spor sporazumno, a ako ne postignu sporazum 
određuje se nadležnost suda u Slavonskom Brodu. 

Članak S. 

Ugovorne strane primaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak svoga prihvaćanja 
vlastoručno potpisuju. 

Ovaj Ugovor sklopljen je u 6(šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava 
po jedan primjerak, dok će se ostali primjerci Ugovora putem Daroprimatelja dostaviti nadležnim 
institucijama. 

DAROPRIMATELJ: 
Dekan 

prof.dr.sc. Antun Stoić 

KLASA: 940-01113-01/213 
URBROJ: 2178/01-05-13-08 
Slavonski Brod, 2013. godine 

DAROVATELJ: 
Gradonačelnik 

Mirko Dnspara, dr.med. 
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VELEUČILIŠTE U 
SLAVONSKOM BRODU 

Republika Hrvatska 

KLASA: 602-04/13-01/023 
URBROJ: 2178/01-25-03-13- y~" 

Slavonski Brod, l L09.2013. god. 
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Grad Slavonski Brod 
Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda 

nlr gradonačelnika Mirka Duspare, dr.med. 
Vukovarska l 

Slavonski Brod 

Predmet: Darovanje zemljišta Veleučilištu u Slavonskom Brodu predviđenog za izgradnju 
Veleučilišnog kampusa u Slavonskom Brodu, 
Izmjena prijedloga Ugovora o darivanju, predlaže se. 

Poštovani, 

Veleučilište u Slavonskom Brodu je zaprimilo prijedlog Ugovora o darivanju zemljišta u 
vlasništvu Grada Slavonskog Broda na lokaciji Naselja A. Hebrang u Slavonskom Brodu ( kč.br. 
6367/1 upisana u zk.ul. 10571 k.o. Slavonski Brod i kč.br. 6321/47 upisana u zk.ul. 10455 k.o. 
Slavonski Brod) Veleučilištu u Slavonskom Brodu i isto sa V elik om zahvalnošću prihvaća. 
Za izgradnju buduće zgrade Veleučilišta - Veleučilišnog karnpusa, Veleučilište u Slavonskom 
Brodu planira koristiti sredstva EU fondova. Pri korištenju sredstva EU fondova potrebita je cc 
20 % osigurati vlastita sredstva. Kako je planirana vrijednost investicije zgrade Veleučilišta cc 
100.000.000,00 kn Veleučilište bi trebalo osigurati cc 20.000.000,00 kn vlastitih sredstava. 
Veleučilište u Slavonskom Brodu nema ta sredstva i ista planira osigurati kreditom, a pri tom 
planira kao sredstvo za osiguranje kredita založiti navedeno zemljište. 
Slijedom navedenog obrazloženja predlažemo da se u prijedlogu U govora o darivanju u članku 
4. stavka l. briše riječ "optereti". 

Molimo za žurno razmatranje našeg prijedloga obzirom "projekt izgradnje zgrade 
Veleučilišta" je u drugom krugu razmatranja za projekte koji se financiraju sredstvima EU 
fondova te je u općem interesu ta sredstva i dobiti. 

S poštovanjem, 

Prilog: U govor o darovanju 
DEKAN: 
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Prof. dr .. ~ri-~ti{'s ___ foi_·~_-._.·._:_·_,_,"'_ . . , 
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Dostavlja se: Grad Slavons~i Brod, gradonačelnik Mirko Duspare, dr. med L \, ··,;,\'.'"e•~;{· :e/ 
Gradsko VIJece Grada Slavonskog Broda ·,,_ .. , •· ·•· •'>\'·' _",, .. • 
Pismohrana Veleučilišta ."-,~~·~"01 <:u{\'·" 
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Veleučilište u Slavonskom Brodu, p.p.721, Ul dr. M. Budaka l, 35000 Slavonski Brod, Republika Hrvatska tel. + 38535492800 
telefax: +38535492804, http;// www.vusb.hr MB: 2152622 OJB; 06972269479 !BAN; HR2360000-1102024725 


