Na temelju Odluke o uvjetima , načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Sikirevci
(«Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.5/2011.) i članka 32. Statuta Općine Sikirevci (“ Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije”br.3/13.), Općinsko vijeće općine Sikirevci na 3. sjednici održanoj 18.listopada 2017. godine,
donosi :
Z A K LJ U Č A K
o pokretanju postupka raspisivanja natječaja
za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu općine Sikirevci
I.
Pokreće se postupak raspisivanja natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine
Sikirevci u katastarskoj općini Sikirevci koje se nalazi u građevinskoj zoni te je predviđeno za izgradnju
poduzetničke zone.
II.
Sukladno čl.9.-19. Odluke o uvjetima , načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu
općine Sikirevci («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br.5/2011.) daje se popis poljoprivrednog
zemljišta koji se izlaže zakupu, označen kao predmet zakupa u natječaju, sastoji se od:
Rbr.
1.
2.
3.

Br. k.č.
2214
2215
2216

kultura
oranica
oranica
oranica
UKUPNO:

Površina ha
8,9333
9,1776
7,9360
26,0469
III.

Poljoprivredno zemljište iz članka II. ove Odluke dat će se u ZAKUP na rok od 3 (tri) godine.
IV.
Odluku o raspisivanju natječaja donosi općinski načelnik općine Sikirevci, a postupak natječaja provest
će imenovano Povjerenstvo za gospodarenje imovinom Općine Sikirevci .
V.
Natječaj mora se objavit na oglasnoj ploči Općine Sikirevci i na web stanici općine Sikirevci.
Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči mora sadržavati :
- oznaku vlasničkog (1/1) ili suvlasničkog dijela te površinu
- početnu cijenu zakupnine - za zemljište po m2
- adresu i rok za podnošenje ponuda
- iznos i način uplate jamčevine, te obavijest o povratu ili uračunavanju jamčevine u cijenu zakupa;
- prvenstveno pravo zakupa, ako taj uvjet postoji;
- mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, odnosno mjesto i vrijeme održavanja ;
- rok obavještavanja natjecatelja o rezultatima natječaja;
- rok zaključenja ugovora, te uvjeti plaćanja zakupnine;
- dokaz o podmirenim svim obvezama prema općini
- drugi posebni uvjeti javnog natječaja.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja Općinskog vijeća općine Sikirevci i bit će objavljen na
web stranicama općine Sikirevci www.opcina-sikirevci.hr
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