
Prijedlog 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine, br. 150/11 i 119/14), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. Zakona o sanaciji javnih 
ustanova (Narodne novine, br. 136/12 i 151/14) i člankom 52. stavkom 1. Statuta Opće 
bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, od 1. ožujka 2014. godine, 20. prosinca 2014. 
godine i 10. lipnja 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
_____________ godine donijela 

 
 

O D L U K U 
 

o davanju prethodne suglasnosti Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih 
veterana, za raspolaganje nekretninom davanjem prava Regionalnoj energetskoj 

agenciji Sjeverozapadne Hrvatske da prenese pravo građenja na 
Krapinsko-zagorsku županiju i za sklapanje dodatka 

Ugovoru o osnivanju prava građenja 
 
 

I. 
 

  Daje se prethodna suglasnost Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, 
za raspolaganje nekretninom, označenom kao k.č.br. 219 u naravi kuća - dvorac površine 144 
čhv (518 m2), upisanom u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, zemljišno-knjižnog 
odjela Zabok u zk.ul.br. 1279 k.o. Špičkovina, davanjem prava Regionalnoj energetskoj 
agenciji Sjeverozapadne Hrvatske da prenese pravo građenja na Krapinsko-zagorsku županiju 
i za sklapanje dodatka Ugovoru o osnivanju prava građenja, sukladno Odluci Sanacijskog 
vijeća Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, urbroja: 01-2836/3-15, od 29. lipnja 
2015. godine. 

 
II. 

 
  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
Zagreb,  
 
 
 PREDSJEDNIK 
 
 
 Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 

 
 
 
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (u daljnjem tekstu: Bolnica), zdravstvena je 
ustanova čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, a prava i dužnosti osnivača obavlja 
Republika Hrvatska, sukladno Odluci o sanaciji Opće bolnice Zabok („Narodne novine“, broj 
48/13).  
 
Člankom 52. stavkom 1. Statuta Bolnice od 30. siječnja 2015. godine (pročišćeni tekst), 
određeno je da Sanacijsko vijeće Bolnice odlučuje uz prethodnu suglasnost Vlade Republike 
Hrvatske o stjecanju i otuđivanju nekretnina te o drugim stvarno pravnim raspolaganjima 
nekretninama, bez obzira na vrijednost nekretnine. 
 
Sanacijsko vijeće Bolnice je dana 29. lipnja 2015. godine donijelo Odluku, Ur.br.:01-2836/3-
15, kojom je dalo uvjetnu suglasnost sanacijskom upravitelju za potpisivanje Dodatka 
Ugovora o osnivanju prava građenja, sklopljenog 14. prosinca 2011. godine, kojim je 
osnovano pravo građenja na nekretnini označenoj kao k.č.br. 219 u naravi kuća-dvorac 
površine 144 čhv (518 m2), upisanoj u zemljišne knjige Općinskog suda u Zlataru, zemljišno-
knjižnog odjela Zabok u zk.ul.br. 1279 k.o. Špičkovina, u korist Regionalne energetske 
agencije Sjeverozapadne Hrvatske.  
 
Predloženim Dodatkom Ugovora dalo bi se Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne 
Hrvatske pravo prijenosa prava građenja na Krapinsko-Zagorsku županiju, koja se za vrijeme 
sanacije odrekla svih osnivačkih prava nad Bolnicom i dvije godine nakon dana stupanja na 
snagu odluke o završetku sanacije.  
 
Slijedom navedenog, kako je Sanacijsko vijeće donijelo odluku kojom uvjetno prihvaća 
predloženi Dodatak Ugovoru i prijenos prava građenja na Krapinsko-Zagorsku županiju, a za 
svako stvarno pravno raspolaganje nekretninama, bez obzira na vrijednost nekretnine 
Sanacijsko vijeće je obvezno pribaviti prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. 
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