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Temeljem članka 35. stavka 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. i 
153/09.), članka 42. stavka 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne 
novine“ br. 125/11.) i članka 19. točke 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada 
Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09. i 13/09) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 
23. sjednici održanoj 18. travnja 2012., donijelo je 
 

O D L U K U 
  

o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Osijeka 
 

 
I.  OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovom odlukom uređuju se uvjeti, način i postupak kupoprodaje poslovnoga prostora u 
vlasništvu Grada Osijeka. 
 

Članak 2. 
 

Pod poslovnim prostorom iz članka 1. ove odluke podrazumijeva se: 
- slobodni poslovni prostor  
- zauzeti poslovni prostor.  
 

Članak 3. 
 

Slobodni poslovni prostor u smislu ove odluke je poslovni prostor koji je slobodan od 
osoba i stvari i nije u zakupu te onaj poslovni prostor koji koristi osoba koja ne ispunjava 
uvjete iz članka 21. i članka 22. ove odluke. 

Slobodni poslovni prostor se prodaje putem javnog natječaja. 
 

Članak 4. 
 

Zauzeti poslovni prostor u smislu ove odluke je poslovni prostor koji koristi sadašnji 
zakupnik ili sadašnji korisnik. 

Zauzeti poslovni prostor se može prodati sadašnjem zakupniku ili sadašnjem 
korisniku, bez provođenja javnog natječaja. 

 
Članak 5. 

 
Predmet prodaje može biti i poslovni prostor iz članka 1. ove odluke koji ima svojstvo 

kulturnog dobra u skladu s uvjetima utvrđenim propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih 
dobara. 
 

Članak 6. 
 

Predmet prodaje ne može biti poslovni prostor u vlasništvu Grada Osijeka na koji se 
odnose odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske 
komunističke vladavine. 

 



Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 19. travnja 2012. 
 

II.  UVJETI, NAČIN I POSTUPAK KUPOPRODAJE SLOBODNOG 
POSLOVNOG PROSTORA  

 
Članak 7. 

 
Slobodni poslovni prostor u vlasništvu Grada Osijeka može se prodati: 

1.  ako je u ruševnom odnosno derutnom stanju pa je nužno ulaganje znatnijih 
financijskih sredstava za uređenje 

2.  ako se radi o prostoru koji nije u ruševnom stanju, ali njegovo održavanje nije 
ekonomski isplativo 

3.  u drugim slučajevima kada je prodaja poslovnoga prostora ekonomičniji način 
raspolaganja poslovnim prostorom o čemu odlučuje Gradonačelnik. 

 
Članak 8. 

 
Slobodni poslovni prostor u vlasništvu Grada Osijeka prodaje se u skladu s 

Programom prodaje koji donosi Gradonačelnik Grada Osijeka (nastavno: Gradonačelnik), a 
odobrava ga Gradsko vijeće Grada Osijeka (nastavno: Gradsko vijeće). 

Program prodaje, u pravilu se donosi do kraja tekuće godine za slijedeću godinu. 
Program prodaje mora sadržavati adresu, površinu poslovnoga prostora, zonu, broj 

katastarske  čestice na kojoj se nalazi  te početnu kupoprodajnu cijenu izraženu u Eurima po 
m2 i u ukupnom iznosu. 
 

Članak 9. 
 

Slobodni poslovni prostor u vlasništvu Grada Osijeka prodaje se provedbom javnog 
natječaja (nastavno: natječaj). 

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Gradonačelnik. 
Tekst natječaja se objavljuje istovremeno u najmanje jednom dnevnom listu, na 

službenoj web stranici Grada Osijeka i na oglasnoj ploči Grada Osijeka, Kuhačeva 9. 
Iznimno, umjesto objave cijelog teksta natječaja u dnevnom listu, Gradonačelnik može 

odlučiti da se u najmanje jednom dnevnom listu objavi samo obavijest o objavi natječaja koja 
ne mora sadržavati kompletan tekst natječaja.  

Obavijest u dnevnom listu mora sadržavati datum objave natječaja na oglasnoj ploči 
Grada Osijeka i krajnji rok za dostavu ponuda. 

Natječaj se provodi prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama. 
 

Članak 10. 
 

Rok za podnošenje ponuda po raspisanom javnom natječaju ne može se utvrditi u 
vremenu kraćem od 15 dana od dana objave u dnevnom listu odnosno na oglasnoj ploči Grada 
Osijeka, Kuhačeva 9 ako je u dnevnom listu objavljena samo obavijest o natječaju. 

 
Članak 11. 

 
Početnu prodajnu cijenu poslovnog prostora utvrđuje Gradonačelnik na temelju 

elaborata ovlaštenog sudskog vještaka građevinske ili arhitektonske struke s liste ovlaštenih 
sudskih vještaka, kojega odabere Gradonačelnik. 

Početna prodajna cijena na natječaju ne može biti utvrđena u nižem iznosu od 
procijenjene vrijednosti utvrđene elaboratom iz prethodnog stavka. 
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Članak 12. 

 
Postupak natječaja provodi Upravno tijelo Grada Osijeka zaduženo za gospodarenje 

poslovnim prostorom. 
 

Članak 13. 
 

Tekst  natječaja sadrži osobito: 
1.  adresu, površinu i opis poslovnoga prostora te zemljišno-knjižnu oznaku čestice na 

kojoj se nalazi poslovni prostor 
2.  iznos početne prodajne cijene u eurima s napomenom da se plaćanje vrši u kunama 

prema srednjem tečaju EUR-a prema objavi HNB na dan plaćanja 
3.  odredbu tko ima pravo podnošenja ponude na natječaj 
4.  iznos jamčevine koju treba uplatiti svaki ponuditelj  i način plaćanja   
5.  odredbu da se poslovni prostor prodaje u viđenom stanju  
6.  rok za podnošenje ponuda 
7.  odredbu o obveznom sadržaju ponude  
8.  mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda 
9.  odredbu da se najpovoljnijom smatra ponuda s najvišim ponuđenim iznosom, uz uvjet 

ispunjavanja svih natječajnih uvjeta 
10.  odredbu o pravu prvenstva trenutnog zakupnika uz uvjet prihvaćanja najpovoljnije 

ponude 
11.  odredbu o postupanju u slučaju da na natječaj stignu dvije ili više ponuda s jednakim 

najvišim ponuđenim iznosom te dvije  ili više ponuda s jednakim uvjetima ponude 
12.  rokove i način plaćanja kupoprodajne cijene 
13.  odredbu da se neće prihvatiti ponuda ponuditelja koji ima dospjelo dugovanje prema 

Gradu Osijeku i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Osijeka po bilo 
kojem osnovu zaključno s danom otvaranja ponuda 

14.  odredbu o vraćanju uplaćene jamčevine ponuditeljima koji nisu uspjeli u ponudi, u 
roku od najkasnije 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijih 
ponuditelja 

15.  odredbu da u slučaju ako ponuditelj koji je ponudio najviši iznos odustane od svoje 
ponude u bilo kojem trenutku nakon otvaranja ponuda, ne izabire se drugi 
najpovoljniji ponuditelj, već se za predmetni poslovni prostor raspisuje novi natječaj, a 
ponuditelj koji je odustao nema pravo na povrat uplaćene jamčevine 

16.  odredbu da se uplaćena jamčevine ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ukoliko isti ne 
        potpiše ugovor o kupoprodaji 
17.  odredbu o pridržavanju prava prodavatelja na neprihvaćanje niti jedne ponude 
18.  odredbu da se nepotpune i nepravodobne ponude te ponude s ponuđenim nižim 

iznosom od početne cijene neće razmatrati 
19.  odredbu o mogućnosti razgledavanja prostora koji su predmet natječaja. 

Natječaj može sadržavati i druge posebne uvjete i podatke u svezi s poslovnim 
prostorom koji je predmet natječaja. 
 

Članak 14. 
 

Obvezna uplata jamčevine po raspisanom natječaju ne može se utvrditi u iznosu 
manjem od 10% početne prodajne cijene. 
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Članak 15. 
 

Gradonačelnik  će odlukom o raspisivanju natječaja utvrditi način plaćanja. 
Plaćanje ugovorene cijene može se utvrditi u cijelom iznosu odjednom u roku od 30 

dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji ili na obroke. 
Kada se plaćanje kupoprodajne cijene ugovori na obročnu otplatu, otplata se može 

ugovoriti najviše na dva obroka, a rok otplate ne može biti duži od 60 dana od dana sklapanja 
ugovora o kupoprodaji. 

U slučaju plaćanja obročnom otplatom, prvi obrok koji se mora uplatiti prije potpisa 
ugovora, ne može biti u iznosu manjem od 30% ukupno ugovorene kupoprodajne cijene. 

 
Članak 16. 

 
Pravo podnošenja ponude imaju pravne i fizičke osobe, koje nemaju dug prema Gradu 

Osijeku i trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Grada Osijeka po bilo kojem osnovu, 
a koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu stjecati nekretnine na području 
Republike Hrvatske. 

     
Članak 17. 

 
Pisana ponuda na natječaj mora sadržavati: 

- ime i prezime, adresu i mjesto prebivališta, OIB te presliku osobne iskaznice, 
putovnice ili vozačke dozvole ako je podnositelj zahtjeva fizička osoba 

- naziv i adresu sjedišta, OIB, izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda 
ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba 

- naznaku poslovnog prostora na koji se ponuda podnosi 
- ponuđenu kupoprodajnu cijenu u apsolutnom iznosu, a ne u postotku ili opisnom 

iznosu u odnosu na druge ponuditelje 
- dokaz o uplati jamčevine u iznosu od najmanje 10% početne cijene 
- pisanu izjavu ponuditelja pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću da 

nema dospjelog duga prema Gradu Osijeku i trgovačkim društvima u većinskom 
vlasništvu Grada Osijeka po bilo kojem osnovu. 
Ponuda može sadržavati i druge ponudbene uvjete ponuditelja. 

 
Članak 18. 

 
U slučaju da na natječaj za isti poslovni prostor stigne više pravodobnih, potpunih i 

prihvatljivih ponuda, s jednakim najvišim ponuđenim iznosom te da među tim ponuditeljima 
nije onaj s pravom prvenstva, povoljnija je ponuda koja nudi kraći rok plaćanja.  

U slučaju da na natječaj stigne više pravodobnih, potpunih i prihvatljivih ponuda s 
jednakim uvjetima ponude, nadmetanje se nastavlja pisanim iskazivanjem nove ponude, 
između prisutnih ponuditelja koji su ponudili isti najviši iznos. 

Ponude s ponuđenim višim iznosom predaju se nazočnim predstavnicima Upravnog 
tijela zaduženog za gospodarenje poslovnim prostorom koji provode postupak otvaranja 
pristiglih ponuda i upisuju se u zapisnik. 

U slučaju da prisutni ponuditelji ponovno ponude isti iznos, postupak se ponavlja dok 
jedan od ponuditelja ne ponudi viši iznos od drugoga. 

Ponuditelj koji nije prisutan javnom otvaranju ponuda, nema pravo na nastavak 
postupka pisanim nadmetanjem. 
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Ako je otvaranju prisutan samo jedan ili nije prisutan niti jedan od ponuditelja koji su 
ponudili isti najviši iznos, nadmetanje će se između njih nastaviti novim prikupljanjem 
pisanih ponuda u zatvorenoj omotnici u za to određenom roku. 

Poziv za dostavu nove ponude treba sadržavati uputu o načinu, mjestu i roku za 
dostavu ponude.  
 

Članak 19. 
 

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik u slučaju da utvrđena 
kupoprodajna cijena ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna) 
odnosno Gradsko vijeće u slučaju kada utvrđena kupoprodajna cijena premašuje iznos od 
1.000.000,00 kn (slovima: jedan milijun kuna). 

Odluka Gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća je konačna. 
 

Članak 20. 
 

Grad Osijek i najpovoljniji ponuditelj sklapaju ugovor o kupoprodaji poslovnog 
prostora najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave konačne odluke najpovoljnijem 
ponuditelju. 

U slučaju da najpovoljniji ponuditelj bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o 
kupoprodaji poslovnog prostora u roku iz prethodnog stavka, smatrat će se da je odustao od 
potpisivanja ugovora te nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, dok će se natječaj za 
prodaju predmetnog poslovnog prostora ponoviti. 
 
 
III.  UVJETI, NAČIN I POSTUPAK PRODAJE ZAUZETOG POSLOVNOG 

PROSTORA  
 

Članak 21. 
 

Zauzeti poslovni prostor u vlasništvu Grada Osijeka može se prodati bez provedbe 
natječaja: 
-  sadašnjem zakupniku koji  ima sklopljen ugovor o zakupu i koji u tom poslovnom 

prostoru obavlja dopuštenu  djelatnost, ako taj prostor koristi bez prekida u trajanju od 
najmanje 5 godina te uredno izvršava sve obveze iz ugovora o zakupu i druge 
financijske obveze prema Gradu Osijeku 

-  sadašnjem korisniku poslovnog prostora koji nema sklopljen ugovor o zakupu i koji u 
tom poslovnom prostoru obavlja dopuštenu  djelatnost, a protiv kojega se ne vodi 
postupak radi ispražnjenja i predaje poslovnog prostora te ako taj prostor koristi bez 
prekida u trajanju od najmanje 5 godina.  

 
Članak 22. 

 
Iznimno od odredbe članka 21. ove odluke, pravo na kupnju poslovnog prostora bez 

provedbe natječaja može ostvariti: 
1.  zakupnik koji se nalazi u zakupnom odnosu s Gradom Osijekom u trajanju kraćem od 

5 godina, ako je podmirio sve obveze iz ugovora o zakupu i druge financijske obveze 
prema Gradu Osijeku, a koji je: 

- prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom Osijekom u ukupnom neprekinutom 
trajanju od najmanje 5 godina ili 
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- prije toga bio u zakupnom odnosu s Gradom Osijekom i Republikom Hrvatskom  u 
neprekinutom trajanju od najmanje 5 godina ili 

- kao nasljednik obrta nastavio vođenje obrta ili kao član obiteljskog domaćinstva 
preuzeo obrt, a bio je u zakupnom odnosu s Gradom Osijekom u neprekinutom 
trajanju od najmanje 5 godina, u koje vrijeme se uračunava i vrijeme zakupa njegova 
prednika ili  

- morao napustiti poslovni prostor koji je koristio, zbog povrata tog prostora u 
vlasništvo prijašnjem vlasniku, sukladno posebnom propisu, a do tada je bio u zakupu 
u neprekinutom trajanju od najmanje 5 godina. 

2.   sadašnji korisnik tog prostora koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost, a koji je taj 
prostor nastavio koristiti na temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je 
prestala valjanost uz uvjet da je za cijelo razdoblje korištenja toga prostora plaćao 
Gradu Osijeku naknadu za korištenje i sve troškove koji proizlaze iz korištenja toga 
prostora. 
Ako sadašnji korisnik nije djelomično ili u cijelosti plaćao Gradu Osijeku naknadu za 

korištenje poslovnog prostora ni troškove korištenja, poslovni prostor mu se može prodati pod 
uvjetom da tu naknadu i troškove korištenja prostora podmiri u cijelosti, uključujući i 
zakonske zatezne kamate, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. 

 
Članak 23. 

 
Poslovni prostor se može prodati osobama navedenim u članku 21. i 22. ove odluke na 

temelju Popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje (nastavno: Popis prostora), 
koji donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika. 

Popis prostora iz prethodnog stavka se objavljuje u dnevnom listu, na službenoj web 
stranici Grada Osijeka te na oglasnoj ploči Grada Osijeka, Kuhačeva 9. 

Iznimno, umjesto objave cijelog teksta Popisa prostora u dnevnom listu, 
Gradonačelnik može odlučiti da se u najmanje jednom dnevnom listu objavi samo obavijest o 
objavi Popisa prostora koja ne mora sadržavati kompletan tekst Popisa prostora.  

Obavijest u dnevnom listu mora sadržavati datum objave Popisa prostora na oglasnoj 
ploči Grada Osijeka i krajnji rok za dostavu zahtjeva. 
 

Članak 24. 
 

Popis prostora koji su predmet kupoprodaje mora sadržavati adresu, površinu 
poslovnog prostora te zemljišno-knjižnu oznaku čestice na kojoj se nalazi poslovni prostor, 
iznos kupoprodajne cijene u eurima i kunama na dan objave (po m2 i ukupno) s napomenom  
da se plaćanje vrši u kunama prema srednjem tečaju EUR-a prema objavi HNB na dan 
plaćanja kupoprodajne cijene, iznos  jamčevine koji ne može biti manji od 10% iznosa 
kupoprodajne cijene. 

Popis prostora može sadržavati i druge podatke o poslovnom prostoru koji je predmet  
popisa. 

 
Članak 25. 

 
Poslovni prostor iz prethodnog članka se prodaje po tržišnoj cijeni. 
Iznimno od odredbe prethodnog stavka, u slučaju kada se poslovni prostor prodaje 

sadašnjem zakupniku ili sadašnjem korisniku iz članka 21. i 22. u postupku iz članka 23. ove 
odluke, tržišna cijena se umanjuje za iznos njegovih neamortiziranih ulaganja, koja utječu na 
visinu tržišne vrijednosti poslovnog prostora. 
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Iznos ulaganja zakupnika odnosno korisnika priznaje se najviše do iznosa 30% tržišne 
vrijednosti poslovnog prostora. 

Odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kupnje poslovnog 
prostora uz obročnu otplatu. 

 
Članak 26. 

 
Sadašnjem zakupniku odnosno sadašnjem korisniku poslovnog prostora neće se 

priznati ulaganja u preinake poslovnog prostora učinjene bez suglasnosti Grada Osijeka, osim 
nužnih troškova, kao ni ulaganja za koja im je Grad Osijek kompenzirao uložena sredstva sa 
zakupninom ili na drugi način isplatio vrijednost ulaganja. 

Tržišnu cijenu i vrijednost neamortiziranih ulaganja sadašnjeg zakupnika odnosno 
korisnika utvrđuje ovlašteni sudski vještak građevinske ili arhitektonske struke s liste 
ovlaštenih sudskih vještaka, a odabire ga Grad Osijek.   
 

Članak 27. 
 

Zahtjev za kupnju poslovnog prostora koji je sadržan u Popisu prostora, osobe iz 
članka 21. i 22 ove odluke podnose Gradu Osijeku,  Gradonačelniku, Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, Kuhačeva 9 u roku od 90 dana od dana  objave Popisa prostora u dnevnom listu 
odnosno na oglasnoj ploči Grada Osijeka, Kuhačeva 9. 

Zahtjev iz prethodnog stavka treba sadržavati slijedeće: 
- ime i prezime, adresu i mjesto prebivališta, OIB te presliku osobne iskaznice ako je 

podnositelj zahtjeva fizička osoba 
- naziv i adresu sjedišta, OIB, izvadak iz sudskog registra nadležnog Trgovačkog suda 

ako je podnositelj zahtjeva pravna osoba 
- naznaku poslovnog prostora na koji se zahtjev odnosi 
- izjavu o prihvaćanju iznosa objavljene kupoprodajne cijene 
- izjavu o načinu plaćanja kupoprodajne cijene odnosno o rokovima, ukoliko se traži 

obročna otplata 
- dokaz o uplati jamčevine 
- dokaz o visini izvršenih ulaganja u predmetni poslovni prostor 
- dokaz o ispunjavanju posebnih uvjeta iz članka 22. ove odluke. 

 
Članak 28. 

 
Pravo na kupnju poslovnog prostora ne može ostvariti zakupnik koji je poslovni 

prostor dao u podzakup  ili ga temeljem bilo koje druge pravne osnove prepustio na korištenje 
drugoj osobi.  

Poslovni prostor se ne može prodati fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima dospjelu 
nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, Gradu Osijeku, zaposlenicima i 
dobavljačima, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja tih 
obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja. 
 

Članak 29. 
 

Na donošenje Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora odgovarajuće se primjenjuje 
odredba članka 18. ove odluke. 
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Članak 30. 
 

Na temelju odluke iz prethodnog članka Gradonačelnik će u ime Grada Osijeka s 
kupcem sklopiti ugovor o kupoprodaji poslovnoga prostora, u roku od 90 dana od dana 
donošenja te odluke.  

Kupac je prije potpisa ugovora o kupoprodaji dužan Gradu Osijeku dostaviti dokaz da 
nema dospjela dugovanja prema državnom proračunu, zaposlenicima i dobavljačima te 
podmiriti sve dospjele obveze prema Gradu Osijeku po bilo kojoj osnovi odnosno dostaviti 
dokaz da mu je odobrena odgoda plaćanja tih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova 
plaćanja. 

 
U slučaju da kupac bez opravdanog razloga ne potpiše ugovor o kupoprodaji u roku iz 

prethodnog stavka, smatrat će se da je odustao od kupnje i nema pravo na povrat uplaćene 
jamčevine. 

 
Članak 31. 

 
Plaćanje ugovorene kupoprodajne cijene se može ugovoriti u cijelom iznosu odjednom 

ili obročnom otplatom, ovisno o prijedlogu kupca. 
Kada se  kupoprodajna cijena isplaćuje odjednom, rok isplate ne može biti duži od 30 

dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji. 
Kada se plaćanje kupoprodajne cijene ugovori na obročnu otplatu, otplata se može 

ugovoriti najviše na dva obroka, a rok otplate ne može biti duži od 60 dana od dana sklapanja 
ugovora o kupoprodaji. 

Ugovorom o kupoprodaji poslovnog prostora uz obročnu otplatu, Grad Osijek će 
vrijednost odnosno iznos mjesečnog obroka vezati uz srednji tečaj EUR-a kod Hrvatske 
narodne banke na dan uplate. 

 
Članak 32. 

 
U slučaju kada se poslovni prostor prodaje sadašnjem zakupniku ili korisniku Ugovor 

o kupoprodaji osobito treba sadržavati slijedeće odredbe: 
- odredbu kojom se kupac obvezuje da u sljedećih 10 godina od dana sklapanja ugovora 

o kupoprodaji neće prodati niti na drugi način otuđiti kupljeni prostor 
- izjavu kojom kupac dopušta zabilježbu zabrane otuđenja predmetnog poslovnog 

prostora u zemljišnoj knjizi 
- odredbu da Grad Osijek zadržava pravo nazadkupnje prodanog poslovnog prostora po 

kupoprodajnoj cijeni po kojoj je prodan u slučaju da kupac prestane obavljati 
djelatnost u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji i izjavu 
kupca da dopušta zabilježbu nazadkupnje u zemljišnoj knjizi 

- odredbu o ništavosti ugovora o kupoprodaji poslovnoga prostora ako se nakon 
sklapanja ugovora utvrdi da je sklopljen na temelju neistinite izjave kupca o 
nepostojanju dospjele nepodmirene obveze prema državnom proračunu, Gradu 
Osijeku, zaposlenicima i dobavljačima. 

 
Članak 33. 

 
Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora mora biti sastavljen u pisanom obliku i 

solemniziran po javnom bilježniku o trošku kupca. 
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IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 34. 
 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o prodaji poslovnog 
prostora u vlasništvu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 2/02., 3/06. i 9/09.) 

 
Članak 35. 

 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 

Osijeka. 
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