REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KONČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-02/16-01/10
URBROJ: 2111/02-02-16-2
Končanica, 16. prosinac 2016.
Na temelju članka 50. Statuta Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“,
broj 1/13) i točke III. Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Općine Končanica („Službeni glasnik Općine Končanica“, broj 4/16), Općinski
načelnik s danom 16. prosinca 2016. godine raspisuje
J A V N I
N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Končanica
1. Predmet Javnog natječaja je poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Končanica a
nalazi se na području katastarske općine Daruvarski Brestovac.
2. Popis čestica zemljišta koje se izlaže zakupu, čini:
k.o. Daruvarski Brestovac, blok 1.
R.br.
Kč. br.
Kultura
1.
2702/1600
Oranica
2702/1601
Oranica
UKUPNO BLOK 1.

Površina
0,4640
0,5578
1,0218

Početna cijena

766,35

Sveukupna površina: 1,0218 ha
Sveukupna početna cijena zakupa: 766,35 kn
3. Poljoprivredno zemljište daje se u zakup kako je navedeno u točki 2. ovog natječaja, na
vrijeme od tri (3) godine.
4. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe.
5. Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati:
- naziv, odnosno ime i prezime, adresu natjecatelja,
- presliku osobne iskaznice ili preslik rješenja za pravne osobe, s naznakom matičnog
broja i OIB-a,
- visinu ponuđene godišnje zakupnine koja ne smije biti ispod početne cijene,
- kratki opis obavljanja djelatnosti i korištenja predmetnih nekretnina.
6. Pismene ponude šalju se poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama ili dostavljaju
osobno u Općinu s naznakom: PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE KONČANICA – NE OTVARAJ, na adresu:

Općina Končanica, Končanica 260, 43505 Končanica, u roku od 15 dana od dana
objave natječaja.
7. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.
8. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Končanica. Sa
najpovoljnijim ponuditeljem Općinski načelnik sklapa Ugovor o zakupu.
9. Ovaj Javni natječaj bit će objavljen u sredstvima javnog informiranja (Radio Daruvar),
na oglasnoj ploči Općine Končanica i na internet stranici Općine Končanica
www.koncanica.hr.
OPĆINSKI NAČELNIK
Zlatko Bakunić
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