Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“,
broj 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. , 143/12. i 152/14.),
odgovarajućom primjenom Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, broj
94/13. i 18/16.), Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, broj 127/13.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,
150/11., 144/12. , 19/13. i 137/15.) i članka 32. Statuta Grada Šibenika („Službeni glasnik Grada
Šibenika“, broj 8/10. , 5/12. i 2/13.), Gradsko vijeće Grada Šibenika, na 23. sjednici od 8. lipnja 2016.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na
području Gospodarske zone Podi Šibenik
Članak 1.
U Odluci o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika na
području Gospodarske zone Podi Šibenik („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/11. , 6/12.i 9/13.)
članak 3. stavak 10. mijenja se i glasi:
„Iznimno od odredbe stavka 9. ovog članka ostvarujući gospodarske interese Grada Šibenika
radi općeg gospodarskog i socijalnog napretka Grada i građana Grada Šibenika, kao i cilj raspolaganja
nekretninama na području Gospodarske zone Podi Šibenik, a polazištem na obavijest nadležne
porezne uprave, utvrđuje se tržišna vrijednost i početna cijena nekretnina u iznosu od 5 €,
protuvrijednost u kunama prema srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan uplate, uvećano
za odgovarajući porez, za svaki metar četvorni površine nekretnine.“.
Članak 2.
U članku 15. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„U slučaju drugog oblika raspolaganja nekretninom, različitog od prodaje, jamčevina se
utvrđuje u trostrukom iznosu od godišnje naknade.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.“.
Članak 3.
U članku 16. stavku 3. riječi „upravno tijelo nadležno za poslove gospodarstva“ zamjenjuju se
riječima“Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom“.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Šibenika“.
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