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PRIJEDLOG 

Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), 
Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___ sjednici, održanoj ________ 2010., 
donijelo sljedeću 

O D L U K U 
 

I. 
 
         Grad Čakovec daruje Franjevačkom samostanu u Čakovcu, Franjevački trg 1, 
zemljište upisano u zk.ul.br. 2856, k.o. Novo Selo Rok, čest. broj 2447/2, pašnjak 
površine 8053 m2 u vlasništvo. 
 

II.  
 

Ovlašćuje se gradonačelnik na potpisivanje Ugovora iz točke I. ove Odluke i svih 
drugih potrebnih isprava.  
 

IIII. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/10-01/95 
URBROJ:2109/2-01-10-06 
Čakovec, _______  2010. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 

 
 O b r a z l o ž e n j e 
 

Grad Čakovec je 27. listopada 2010. primio zamolbu Franjevačkog samostana u 
Čakovcu, za darivanje zemljišta u Novom Selu Rok, koje se nalazi neposredno uz crkvu 
sv. Roka i zajedno čini jednu cjelinu. Radi se o zemljištu upisanom u zk.ul.br. 2856, k.o. 
Novo Selo Rok, čestica broj 2447/2, pašnjak od 8053 m2, u vlasništvu Grada Čakovca. 
Predmetna čestica je dugi niz godina u posjedu crkve sv. Roka u vlasništvu 
Franjevačkog samostana. Zemljište se koristilo za organizaciju proštenja i o zemljištu je 
dugi niz godina održavao i vodio brigu crkveni odbor Novog Sela Rok, jer se na njemu 
nalazi vanjski oltar koji se koristi prigodom proštenja. 

Na sjednici Vijeća Mjesnog odbora Novo Selo Rok, održanoj dana 25. listopada 
2010. jednoglasno je donesena odluka o darivanju zemljišta upisanog u zk.ul.br. 2856, 
k.o. Novo Selo Rok, čest.br. 2447/2, pašnjak, površine 8053 m2, koje se nalazi 
neposredno uz crkvu sv. Roka, Franjevačkom samostanu Čakovec.  
 O darovanju sklopio bi se ugovor između Grada Čakovca i Franjevačkog 
samostana u Čakovcu. 
 Stoga predlažem donošenje predočene Odluke. 
 
 Prilog: prijedlog Ugovora 

  GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 
 
 



 
                                                                                                                             PRIJEDLOG 
Grad Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, OIB 44427688822, kojeg zastupa 
gradonačelnik Branko Šalamon, kao darovatelj (dalje: darovatelj) 
 i 
Franjevački samostan Čakovec, Franjevački trg 1, Čakovec, OIB 32630591331, kojeg 
zastupa p. Stanko Belobrajdić, gvardijan, kao daroprimatelj (dalje: daroprimatelj) 
 
dana __.__.2010. u Čakovcu sklopili su  
 

U G O V O R 
O DAROVANJU NEKRETNINE 

 
I. 

Predmet darovanja 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je darovatelj vlasnik u 1/1 dijela nekretnine 

upisane u zk.ul.br.2856, k.o. Novo Selo Rok,  čest.br.2447/2, pašnjak, površine 8053 m2. 
 Ovim Ugovorom darovatelj daruje daroprimatelju nekretninu iz stavka 1. ovog članka 
tako da daroprimatelj na njoj stekne neposredan posjed i pravo vlasništva. 
 

II. 
Namjena nekretnine 

Ugovorne strane su suglasne da će se darovana nekretnina iz članka I. ovog Ugovora 
koristiti isključivo za potrebe crkve svetog Roka u Novom Selu Rok, i da se predmetna 
nekretnina neće prodavati, u protivnom ovaj ugovor se smatra raskinutim. 

Zabrana otuđivanja nekretnine iz ovog ugovora uknjižit će se u zemljišne i druge 
javne knjige, kao ograničenje raspolaganja nekretninom kojem je podvrgnut svagdašnji 
vlasnik nekretnine iz točke 1. ovog ugovora. 
 

III. 
Ovaj ugovor sklapa se na temelju Zaključka Gradskog Vijeća Grada Čakovca od __. 

__.2010., KLASA:_______________, URBROJ: _______________. 
 

IV. 
Izjava daroprimatelja o prihvaćanju dara 

Daroprimatelj prima darovanu nekretninu od darovatelja sa zahvalnošću. 
 

V. 
Jamstva darovatelja 

Potpisom ovog Ugovora darovatelj izjavljuje i jamči daroprimatelju da na nekretnini 
koja je predmet darovanja nema nikakvih upisanih ili neupisanih tereta, kao niti bilo kakvih 
drugih prava trećih osoba kojima bi se mogla isključiti ili ograničiti vlasnička prava 
daroprimatelja na nekretnini.  

VI. 
Stjecanje posjeda i vlasništva 

Posjed darovane mu nekretnine daroprimatelj stječe odmah nakon sklapanja ovog 
ugovora, a vlasništvo nakon provedbe ugovora u zemljišnim knjigama.  
 

VII. 
Tabularna izjava 

Darovatelj izričito ovlašćuje daroprimatelja da na osnovi ovog Ugovora, a bez svakog 
daljnjeg njegovog pitanja i odobrenja, ishodi u zemljišnim i drugim javnim knjigama uknjižbu  
prava vlasništva kao i drugog prava na nekretninama iz članka I. ovog Ugovora za korist i na 
ime daroprimatelja, uz uknjižbu zabrane otuđenja nekretnine iz st. 2. čl. 2. ovog Ugovora. 



Daroprimatelj prihvaća uknjižbu prava vlasništva za svoju korist i uknjižbu zabrane 
otuđenja nekretnine. 
 

VIII. 
Troškovi 

Sve troškove u vezi ovog Ugovora snosi daroprimatelj. 
 

IX. 
Ovaj Ugovor sastavljen je u tri (3) originala, od toga po jedan bez ovjere potpisa za 

potrebe porezne prijave i javnog bilježnika, a jedan original s ovjerenim potpisima darovatelja 
za potrebe daroprimatelja. 

Jedan prijepis originala s ovjerenim potpisom darovatelja zatražit će se od javnog 
bilježnika za  njegove potrebe. 

X. 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da ovaj Ugovor predstavlja njihovu stvarnu volju 

te ga u znak suglasnosti sa svim njegovim odredbama ovlašteni predstavnici ugovornih 
strana vlastoručno potpisuju. 

Ugovor stupa na snagu nakon što potpis darovatelja ovjeri javni bilježnik. 
Daroprimatelj je dužan Ugovor dostaviti ispostavi Porezne uprave Čakovec 30 dana 

od dana ovjeravanja Ugovora kod javnog bilježnika. 
 
 

Klasa:  
Urbroj:  
 
       Darovatelj         Daroprimatelj 
    Za Grad Čakovec                                           Za Franjevački samostan Čakovec  
   GRADONAČELNIK                                                             GVARDIJAN 
   Branko Šalamon                         Stanko Belobrajdić 
 
 
 


