REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________
KLASA: 940-01/16-01-13
URBROJ: 2111/04-01-17-6
Sirač, 18.12.2017.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarskobilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13) a temeljem provedenog javnog Natječaja za
prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač, KLASA: 940-01/16-01-13, URBROJ: 2111/0402-17-4 od 20.11.2017. godine, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 4. sjednici održanoj
18. prosinca 2017. godine, donosi
ODLUKU
o poništenju javnog natječaja
Članak 1.
Poništava se Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač od 20. studenog
2017. godine, KLASA: 940-01/16-01-13, URBROJ: 2111/04-02-17-4.
Članak 2.
Općina Sirač pristupiti će ponovnoj prodaji zemljišta upisanog u zk.ul.br. 2713 k.o.
Sirač, kč.br. 2786 oranica Blatna, površine 11865 m2 i zemljište upisano u zk.ul.br. 2712 k.o.
Sirač, kč.br. 2769 oranica Blatna, površine 13263 m2.
Članak 3.
Zemljište iz članka 2. ove Odluke prodati će se temeljem javnog natječaja koji
raspisuje Načelnik Općine Sirač.
Početna cijena zemljišta za ponovni natječaj iznosi 2 kn/m2. Prednost pri kupnji
predmetnog zemljišta ostvaruje ponuditelj koji isto planira iskoristiti za sadnju novih nasada
šljiva.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se Županijskom
glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.
OBRAZLOŽENJE
Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Sirač o prodaji zemljišta, KLASA: 94001/16-01-13, URBROJ: 2111/04-16-01-02 od 16.11.2016. godine, Načelnik Općine Sirač
raspisao je javni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sirač i to nekretnina
označenih kao kč.br. 2786 oranica upisana u zk.ul. 2713 k.o. Sirač površine 11865 m2 i kč.br.
2769 oranica upisna u zkul. 2712 k.o. Sirač, površine 13263 m2. Javni natječaj objavljen je
20. studenog 2017. godine na web stranici i oglasnoj ploči Općine Sirač. Rok za dostavu
ponude bio je 8 dana od dana objave.

U natječajnom roku nije pristigla niti jedna ponuda slijedom čega je odlučeno kao u
izreci rješenja.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Upravni spor pokreće se tužbom u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Tužba se
podnosi Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu neposredno u pisanom obliku,
usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.
Predsjednik:
_____________________
(Stjepan Juraić, ing.str.)

