Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 69/98, 137/99,
22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 5. Odluke o
gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije
br. 8/16) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09,
7/13, 4/18, 6/20, 11/21) Općinsko vijeće općine Oriovac na 7.sjednici održanoj 09.05.2022.godine
donosi
ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Oriovac

Članak 1.
Ovom Odlukom prodaju se nekretnine u vlasništvu općine Oriovac kako slijedi:
1. K.O. Oriovac
1. k.č.br. 357/1, šikara u fišiću
- površine 101 čhv (363 m2), z.k.ul.br. 1631
- početna cijena 475,53 kuna
k.č.br. 358/1, oranica u fišiću
- površine 389 čhv ( 1399 m2), z.k.ul.br. 1631
- početna cijena 1.832,69 kuna
k.č.br. 359/1, šikara u fišiću
- površine 94 čhv (338 m2), z.k.ul.br. 1631
- početna cijena 442,78 kuna
________________________________________________
UKUPNO: 2.751,00 kuna
2. K.O. ORIOVAC
-

k.č.br. 768/2, oranica u čerinu
površine 492 čhv (1770 m2) z.k.ul. 1673
početna cijena 2.31/,70 kuna
Članak 2.

Za prodaju nekretnina iz Članka 1. ove Odluke raspisati će se javni natječaj.
Nekretnine iz članka 1. točka 1. ove Odluke prodaju se isključivo kao cjelina.
Članak 3.
Postupak javnog natječaja provodi Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja od tri člana:

1. Matija Jošić
2. Anica Hemen
3. Karlo Tomljenović

Članak 4.
Ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za nekretninu i koji ispunjava i sve druge uvjete iz natječaja
smatra se najpovoljnijim ponuditeljem.

Članak 5.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja Općinsko vijeće donijeti će Odluku o prodaji nekretnine
najpovoljnijem ponuditelju.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima
Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske.
Članak 7.
U cilju provedbe ove Odluke Općinsko vijeće utvrđuje tekst javnog natječaja provesti sukladno
odredbama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine Oriovac.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
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