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GRADSKO VIJEĆE 
KLASA:940-01/12-01/ 
UR.BR:2178/01-07-12- 
Slavonski Brod,   . lipnja 2012. 
 
Temeljem članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
6/09 i 13/10) i članka 7. stavak 2. Odluke o građevinskom zemljištu (Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije br. 8/09)  Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda na svojoj     . sjednici održanoj  . 
lipnja 2012. godine, donosi 
 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu 

 Grada Slavonskog Broda kč.br. 4310/1 i dr. 
 

I. 
Gradsko vijeće daje suglasnost za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, kako 
slijedi: 

- k.č.br. 4310/1, izgrađeno zemljište, izgrađeno zemljište 1, izgrađeno zemljište 2 i dvorište 
Trg J. Godlara, ukupne površine 3684 m2, k.o. Slavonski Brod; 

- k.č.br. 4314/1, kuća i dvorište u Ulici J.J Strossmayera, ukupne površine 257 m2, k.o. 
Slavonski Brod; 

- k.č.br. 4314/2, kuća i dvorište u Ulici J.J Strossmayera, ukupne površine 633 m2, k.o. 
Slavonski Brod; 

- k.č.br. 4319/3, dvorište i voćnjak u Ulici R. Lopašića, ukupne površine 410 m2, k.o. Slavonski 
Brod; 

- k.č.br. 4319/4, dvorište u Ulici R. Lopašića, ukupne površine 400 m2, k.o. Slavonski Brod. 
po početnoj cijeni od 1.130.640,00 Eura ili 8.553.126,53 kuna. 

 
Navedene nekretnine se nalaze u mješovitoj namjeni – M , te je na njima moguća izgradnja 

sukladno grafičkim kartografskim prikazima i tekstualnim odredbama za provođenje UPU-a „ Povijesna 
urbanistička cjelina s gradskom tvrđavom“ (Sl. glasnik grada SB 01/11). 

Zemljište se prodaje u viđenom stanju. 
Rok izgradnje je dvije godine od dana potpisa kupoprodajnog ugovora. 
 
Za k.č.br. 4310/1, pred Uredom državne uprave u Brodsko-posavskoj županiji, pokrenut je 

postupak radi naknađivanja imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. 
Zahtjev za povrat odnosi se na dio, površine 219 m2, koji je danas obuhvaćen predmetnom česticom, 
a od čega bi u slučaju povrata, podnositelju zahtjeva pripadala 1/4.  
 
        II. 
Postupak raspisivanja i provođenja javnog natječaja provest će se sukladno odredbama Odluke o 
građevinskom zemljištu (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 8/09). 
 
       III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada 
Slavonskog Broda“. 
 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
Ivan Kovačević 
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