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GRADONAČELNIKU  GRADA SOLINA 

 

 

PRIJEDLOG:              Zaključka o izmjeni dijela Zaključka o  raspisivanju natječaja za 

                                      prodaju suvlasničkih dijelova zemljišta  smještenog u K.O Solin 

 

PREDLAGATELJ:       Upravni odjel za pravne i opće poslove. 

 

PRAVNI  TEMELJ:     Članak 35.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

                                     (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00……..81/15-proč. tekst i 

                                     94/17-ispr. proč. teksta), članka 39. Statuta Grada Solina  (Službeni vjesnik  

                                     Grada Solina 7/09, 4/13, 7/13, 3/18 i 4/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21). 

 

 

  O B R A Z L O Ž E N J E 

 

Gradsko vijeće Grada Solina je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 26. kolovoza 2022. godine donijelo 

Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju suvlasničkih dijelova na nekretninama smještenim u K.O. Solin, 

KLASA: 024-02/22-01/3, URBROJ: 2181-9-02-01-22-8 dana 26. kolovoza 2022. godine., po početnoj cijeni 

od 50,43 Eur-a/m2, plativo u kunama po fiksnom tečaju konverzije  od 7.53450 Eur-a. 

 

Dana 7. listopada 2022.g. i 11. studenog 2022. godine u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, objavljen je 

natječaj za prodaju suvlasničkih dijelova na nekretninama smještenim u K.O. Solin, na koje natječaje se nije 

javio nitko. 

 

Dana 12. studenog 2022. godine u dnevnom tisku Slobodna Dalmacija, objavljena je Obavijest o poništenju 

dijela natječaja za prodaju suvlasničkih dijelova na zemljištu smještenom u K.O. Solin u dijelu točke 1.a) za 

suvlasnički dio od 30/120 idealnih dijelova  č.zem. 2750/85 K.O. Solin, ZU 8102, jer je u vlasničkom listu z.k. 

odjela u Solinu, na spomenutoj č.zem. vidljiva  zabilježba spora pod broj Z-46838/2022.  

 

Gradsko vijeće  Grada Solina sukladno članku 6. stavak 2. Odluke o raspolaganju nekretnina (Službeni vjesnik 

Grada Solina 3/12), može u slučaju da nakon provedenog postupka prodaje nekretnine po procijenjenoj 

vrijednosti nije bilo zainteresiranih ponuđača, u ponovljenom natječaju smanjiti početnu cijenu te je ovim 

Zaključkom i utvrđena smanjena cijena za 30% , koja  sada iznosi  35,31 Eur/m2, plativo u kunama po fiksnom 

tečaju konverzije 7.53450 Eur-a. 

 

Grad Solin nema ekonomskog interesa za predmetnim nekretninama pa stoga  nema potrebe iste zadržati u 

svom vlasništvu. 

 

Za nekretnine u vlasništvu Grada Solina čija vrijednost prelazi 0,5% proračuna Grada Solina od sveukupnog 

iznosa gradskog Proračuna za 2022. godinu, sukladno članku 48. točka 5. Zakona o lokalnoj (regionalnoj) 

područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05…….125/08), odluku o raspolaganju nekretnina u vlasništvu 

Grada Solina donosi Gradsko vijeće, na prijedlog Gradonačelnika. 

 

Sukladno naprijed navedenom predlažemo da Gradonačelnik utvrdi prijedlog Zaključka i isti predloži 

Gradskom vijeću na donošenje.  

 

           Pročelnik: 

Ante Ljubičić, dipl. iur. 
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