
 

          PRIJEDLOG 

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

____________ godine donijela  

O D L U K U 

o darovanju autobusnog kolodvora u Dvoru Općini Dvor 

 

I. 

 Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Ravnateljstvo 

za robne zalihe daruje autobusni kolodvor s manipulativnim prostorom u Dvoru, koji se 

sastoji od perona i prilaznog prostora peronima, u zemljišnim knjigama naveden kao gradilište 

autobusne stanice, sagrađen na katastarskoj čestici 789/1 površine građevinske parcele 8801 

m
2
 upisane u ZK.ul. 16161 K.O. Dvor, Općini Dvor za njihove potrebe. 

II. 

 Tržišna vrijednost nekretnina iz točke I. ove Odluke iznosi 2.770.000,00 kn prema 

procjeni stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina Mirjane Vogrinc, ing. 

građ. od 06. travnja 2018. godine. 

III. 

 Općina Dvor se obvezuje preuzeti sve obveze koje bi eventualno proizišle iz 

potraživanja i prava trećih osoba na nekretninama iz točke I. ove Odluke. 

IV. 

 S Općinom Dvor sklopit će se Ugovor o darovanju nekretnina iz točke I. ove Odluke. 

V. 

 Zadužuje se Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne 

zalihe za provedbu ove Odluke, a Ugovor o darovanju u ime Republike Hrvatske potpisat će 

ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta.  

IV. 

 Ova Odluka supa na snagu danom donošenja. 

KLASA:  

URBROJ: 

Zagreb,   

         PREDSJEDNIK 

         Andrej Plenković 



OBRAZLOŽENJE 

Načelnik Općine Dvor uputio je zamolbu Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta - 

Ravnateljstvu za robne zalihe za prijenos vlasništva autobusnog kolodvora u Dvoru. 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta - Ravnateljstvo za robne zalihe steklo je 

predmetnu nekretninu u stečajnom postupku Autoprijevoza Dvor, jer je imalo razlučno pravo 

na toj nekretnini. Obzirom da u stečaju nije bilo zainteresiranih za kupnju te nekretnine 

Ministarstvo je kao razlučni vjerovnik preuzelo istu u vlasništvo. Autobusni kolodvor je već 

duže vrijeme izvan funkcije jer svi dosadašnji koncesionari javnog mjesnog i među mjesnog 

prijevoza nisu bili zainteresirani za korištenje objekta. 

S obzirom da je riječ o velikoj površini u središtu mjesta općina je zainteresirana da taj 

prostor uredi za parkiralište teretnih kamiona, traktora i izletničkih autobusa. Općina 

namjerava taj prostor urediti za tehnički pregled traktora, mjesta za taksiste, javni WC a 

natkriveni dio koristili bi za prezentacije poljoprivrednih proizvoda i slične manifestacije.  

Čišćenje autobusnog kolodvora sada vrši posredstvom komunalne tvrtke a javnu rasvjetu na 

kolodvoru održava i plaća Općina. 

Slijedom navedenog Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za 

robne zalihe predlaže Vladi Republike Hrvatske da donese predloženu Odluku o darovanju 

autobusnog kolodvora u Dvoru Općini Dvor. 

 


