
 
 

Na temelju odredbe članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(„Narodne novine“ broj 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), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 20. Odluke o uvjetima, načinu i postupku 
gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj: 19/2015) i članka 30. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, 
broj:04/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 01/2018) Općinsko vijeće općine Sibinj 
na svojoj 17.sjednici održanoj dana 21.01.2020. godine donosi   

 
ODLUKU 

O NADMETANJU NA ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI  
S CILJEM KUPOVINE NEKRETNINE 

 
Članak 1. 

Ovom odlukom odobrava se sudjelovanje i nadmetanje u postupku elektroničke javne dražbe s ciljem 
kupovine nekretnine koja se  prodaje u stečajnom postupku, i to nekretnine k.č.br. 81/2, zk. ul. br. 
1700, k.o. Sibinj, u naravi KUĆA-SAMOPOSLUGA I DVORIŠTE TRG KRALJA TOMISLAVA, 
ukupne površine 786 m2.  

Članak 2. 
Nekretnini iz članka 1. ove Odluke utvrđena je vrijednost predmeta prodaje u iznosu od 595.000,00 
kuna, s početnom cijenom za nadmetanje u iznosu od 446.250,00 kuna. 
 

Članak 3. 
Predmetna nekretnina iz članka 1. ove Odluke nalazi se u centru naselja Sibinj, i po svojoj veličini, 
namjeni i položajnoj pogodnosti predstavlja nekretninu koja bi mogla imati funkciju unapređenja 
gospodarskih i socijalnih uvjeta života na području općine ili bi se ista mogla prenamijeniti radi druge 
namjene koja bi bila u interesu općine Sibinj. 

Članak 4. 
Za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi Općina Sibinj će uplatiti jamčevinu u iznosu od 
59.500,00 kuna.  

Članak 5. 
Općinsko vijeće Općine Sibinj ovlašćuje Općinskog načelnika za sudjelovanje i nadmetanje u 
postupku elektroničke javne dražbe, u cilju kupnje navedene nekretnine iz članka 1. ove Odluke u 
novčanom  iznosu zaključno do 5.200.000,00 kuna.   
 
Ukoliko navedena nekretnina iz članka 1. ove Odluke ne bude prodana na Prvoj elektroničkoj javnoj 
dražbi, Općinsko vijeće Općine Sibinj ovlašćuje Općinskog načelnika na daljnje sudjelovanje i 
nadmetanje i u ostalim postupcima elektroničke javne dražbe vođenim radi prodaje nekretnine iz 
članka 1. ove Odluke, a u cilju kupnje te iste nekretnine.  
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Općine Sibinj" . 
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