
                                      
          REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA VRBNIK 

         OPĆINSKO VIJEĆE 

 

Prijedlog povjerenstva Općinskom vijeću 

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 

broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129//00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 

153/09, 143/12 i 152/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-

goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18 i 17/20), Općinski vijeće 

Općine Vrbnik na svojoj 24. sjednici koja je održana dana 27. siječnja 2021. godine, donijelo 

je 

ODLUKU 

o prodaji dijela nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik 

1. Općina Vrbnik prodat će dio nekretnine u vlasništvu Općine Vrbnik zemljišnoknjižne 

oznake k.č. broj 8211/1 k.o. Vrbnik, površine 374 m2, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 

365,00 kn/m2, odnosno u ukupnom iznosu od 136.600,00 kn. 

2. Najpovoljnijem ponuditelju za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju 

provedenog javnog natječaja objavljenog dana 20. prosinca 2020. godine u Novom listu i 

mrežnim stranicama Općine Vrbnik, utvrđuje se Alfred Karl Ponzer, Auf der Höh 16,  D-

83607 Holzkirchen 56, Deutsch. 

3. Na temelju ove Odluke, Općinski načelnik sklopit će, u ime Općine Vrbnik, kao 

prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s Alfredom Karl Ponzer, Auf der Höh 16,  D-

83607 Holzkirchen 56, Deutsch, kao kupcem. 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama 

Primorsko-goranske županije«. 

KLASA: 930-01/20-01/196 

URBROJ: 2142-07-03-21-4 

Vrbnik, 27. siječnja 2021.  

                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća 

         Ivan Juranić 

 

___________ 

 

Napomena: 

Ponuda Alfreda Karla Ponzera, Auf der Höh 16,  D-83607 Holzkirchen 56, Deutsch je 

jedina pristigla ponuda za kupnju dijela navedene nekretnine, i ispunio je traženo iz natječaja: 

uplatio je jamčevinu, iz potvrde Općine Vrbnik vidljivo je da nema duga prema Općini, iz 

preslike osobne iskaznice vidljivo je da je državljanin Njemačke (državljanin iz države 



članice Europske unije), iz vlasničkih listova vidljivo je da ima interes za kupnju dijela 

navedene nekretnine.  

Članak 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(1) Odredbe članka 354. do 358. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 
141/06.) ne odnose se na državljane i pravne osobe iz država članica Europske 
unije. Te osobe stječu pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje 
vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne 
osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na nekretnine u izuzetim 
područjima: 
– poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom, 
– zaštićeni dijelovi prirode prema posebnom zakonu. 

Dio osmi 
STVARNA PRAVA STRANIH OSOBA 

Primjena zakona na strane osobe 

Članak 354. 

 (1) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na strane fizičke i pravne osobe, osim 
ako je što drugo zakonom ili međunarodnim ugovorom određeno. 

(2) Ograničenja koja za strane osobe postavlja zakon glede prava vlasništva 
nekretnina na području Republike Hrvatske ne mogu se na odgovarajući način 
primijeniti na pravo vlasništva pokretnih stvari, niti na ograničena stvarna prava. 

Strane osobe 

Članak 355. 

(1) Fizička osoba smatra se sa stajališta ovoga Zakona stranom kad nema 
državljanstvo Republike Hrvatske, osim ako je što drugo određeno zakonom. 
(2) Ne smatraju se sa stajališta ovoga Zakona stranim osobama one koje nemaju 
državljanstvo Republike Hrvatske, ali su iseljenici s područja Republike Hrvatske 
ili su njihovi potomci, a tijelo državne uprave nadležno za odlučivanje o 
državljanstvu utvrdilo je da ispunjavaju pretpostavke za stjecanje državljanstva 
Republike Hrvatske. 
(3) Pravna osoba smatra se sa stajališta ovoga Zakona stranom osobom kad ima 
registrirano sjedište izvan područja Republike Hrvatske, osim ako je što drugo 
zakonom određeno. 

Vlasništvo nekretnina 

Članak 356. 

(1) Strane fizičke i pravne osobe mogu, pod pretpostavkom uzajamnosti, stjecati 
na temelju nasljeđivanja vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske. 

(2) Strane fizičke i pravne osobe mogu ako zakonom nije drukčije određeno, pod 
pretpostavkom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike 



Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar nadležan za poslove pravosuđa 
Republike Hrvatske. 
(3) Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka je upravni akt. 
(4) Tko se smatra iseljenikom, određuje se posebnim propisom. 
brisano 
(5) Suglasnost iz stavka 2. i 3. ovoga članka nije upravni akt. 
odluka USRH; stavak 5. ukinut 

Suglasnost 

Članak 357. 

(1) Ako je za stjecanje prava vlasništva nekretnine potrebna suglasnost ministra 
nadležnog za poslove pravosuđa Republike Hrvatske, pravni posao kojemu je cilj 
stjecanje toga prava vlasništva ništetan je bez suglasnosti ministra nadležnog za 
poslove pravosuđa. 
(2) O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva odlučuje nadležni ministar 
na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili 
osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu. 
(3) Strana osoba kojoj je uskraćena suglasnost za stjecanje prava vlasništva na 
nekretnini ne može ponoviti zahtjev za davanje suglasnosti na stjecanje prava 
vlasništva iste nekretnine prije nego što protekne pet godina od dana podnošenja 
zahtjeva koji je odbijen. 
(5) Suglasnost iz stavka 1., 2. i 4. ovoga članka nije upravni akt. 
odluka USRH; stavak 5. ukinut 

Nekretnine na isključenom području 

Članak 358. 

 (1) Strana osoba ne može biti vlasnikom nekretnine koja leži na području koje je 
radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske zakonom proglašeno 
područjem na kojem strane osobe ne mogu imati pravo vlasništva, osim ako je 
zakonom što drugo određeno. 
(2) Stranoj osobi koja je stekla pravo vlasništva na nekretnini prije nego što je 
područje na kojemu nekretnina leži proglašeno područjem iz stavka 1. ovoga 
članka, prestaje pravo vlasništva te nekretnine, a ona ima pravo na naknadu 
prema propisima o izvlaštenju. 
(3) Ako strana osoba ne može na području iz stavka 1. ovoga članka steći 
vlasništvo nekretnine koje bi inače stekla nasljeđivanjem, ona ima pravo na 
naknadu prema propisima o izvlaštenju, kao da joj je ta nekretnina oduzeta u 
postupku izvlaštenja. 

Članak 358.a 

(1) Odredbe članka 354. do 358. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06. i 
141/06.) ne odnose se na državljane i pravne osobe iz država članica Europske 
unije. Te osobe stječu pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje 
vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne 
osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 



(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na nekretnine u izuzetim 
područjima: 
– poljoprivredno zemljište određeno posebnim zakonom, 
– zaštićeni dijelovi prirode prema posebnom zakonu. 

Članak 358.b 

(1) Nekretnine za koje je stranoj osobi prestalo pravo vlasništva na temelju 
članka 358. stavak 2., kao i nekretnine koje strana osoba ne može steći 
nasljeđivanjem na temelju članka 358. stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim 
stvarnim pravima postaju vlasništvo Republike Hrvatske, koja je obveznik 
naknade. Nasljednik ostvaruje pravo na naknadu prema propisima o izvlaštenju, 
na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju kojim mu je to pravo utvrđeno. 
(2) Založna prava i druga stvarnopravna osiguranja koja su teretila nekretninu 
terete naknadu koju stječe nasljednik. 
(3) Ostala stvarna prava trećih osoba koja su teretila nekretninu ne prestaju. 
(4) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i na druge nekretnine koje strane osobe 
ne mogu steći nasljeđivanjem. 
 
 


