Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15) i članka 32.
Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 07/13), Općinsko
vijeće općine Oriovac na 14.sjednici održanoj 15.12.2015.godine donosi

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac
Članak 1.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Oriovac i to:
- k.č.br. 2202, K.O. Slavonski Kobaš
materijalna graba Sapca
površine 16546 m2
Nekretnina je upisana u z.k. uložak broj 1567 kod zemljišnoknjižnog odjela Slavonski Brod.
Članak 2.
Početna cijena za prodaju nekretnina iz čl.1. ove Odluke utvrđena je od Ministarstva financija,
Porezne uprave, Područnog ureda Slavonija i Baranja, Ispostava Slavonski Brod i iznosi:
-

0,70 kn/m2
Članak 3.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem
u Republici Hrvatskoj i koje nemaju financijskih dugovanja prema općini Oriovac.

Članak 4.
Nekretnine iz čl.1. ove Odluke prodaju se u viđenom stanju što isključuje sve naknadne prigovore.
Članak 5.
Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 10% od početne cijene i uplaćuje se na žiro račun općine
Oriovac:
HR03 2340009-1830900007, model 68, poziv na broj 7706 - OIB.
Članak 6.
Ponuditeljima koji uspiju u natječaju, jamčevina se uračunava u ponuđenu cijenu, a ponuditeljima
koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana okončanja
postupka natječaja.
Ponuditelji koji uspiju u natječaju i naknadno odustanu od zaključenja ugovora nemaju pravo na
povrat jamčevine.

Članak 7.
Prednost pri natječaju imaju ponuditelji koji ponude najviši iznos za zakup nekretnine u odnosu na
početnu cijenu uz ispunjenje svih drugih uvjeta iz natječaja.
Članak 8.
Zadužuje se Načelnik općine Oriovac za provođenje ove Odluke i raspisivanje natječaja.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
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