
    

  
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
              OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
      Općinsko vijeće 
 
 
KLASA: 940-06/17-01/02 
URBROJ: 2188/02-03-17-6 
Rokovci, 27. ožujka 2017. godine 
 

Na temelju članka 28. Odluke o gospodarenju nekretninama  u vlasništvu Općine Andrijaševci 
(„Službeni vjesnik „ Vukovarsko-srijemske županije, br.11/14), te članka 32. Statuta Općine 
Andrijaševci („Službeni vjesnik“ VSŽ, 12/13), Općinsko vijeće na 32. sjednici održanoj dana 27. 
ožujka 2017. godine donijelo je  
 

ODLUKU 
o poništenju javnog natječaja za prodaju nekretnina 

 
 

I. 
 Poništava se Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci od 23. 
veljače 2017. godine, KLASA: 940-06/17-01/02, URBROJ: 2188/02-03-17-3 i to za nekretnine 
označene kao k.č.br. 1049/29 upisane u zk.ul.br.1068 k.o. Rokovci opisane kao Kuća za odmor br. 13 i 
voćnjak Ulica Plečice, na adresi Rokovci, Plečice 13, ukupne površine 484 m2, a koje se sastoje od 
kuće, tri pomoćne zgrade i pripadajućeg dvorišta,  po početnoj cijeni od 75.000,00 kuna, iz razloga što 
na predmetni Javni natječaj nije pristigla niti jedna ponuda. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
  

Obrazloženje 
Općina Andrijaševci je, sukladno odredbama Odluke o gospodarenju nekretninama  u 

vlasništvu Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik „ Vukovarsko-srijemske županije, br.11/14), 
raspisala Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Andrijaševci od 23. veljače 2017. 
godine, objavljen u javnom glasilu „Vinkovački list“ dana 3.3.2017. godine te na Oglasnoj ploči i 
internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr. 

 Predmet natječaja su bile nekretnine  u Rokovcima, Plačeice 13 označene kao k.č.br. 1049/29 
upisane u zk.ul.br.1068 k.o. Rokovci opisane kao Kuća za odmor br. 13 i voćnjak Ulica Plečice, 
ukupne površine 484 m2, a koje se sastoje od kuće, tri pomoćne zgrade i pripadajućeg dvorišta,  po 
početnoj cijeni od 75.000,00 kuna. 

Budući na Javni natječaj objavljen 3.3.2017. godine nije pristigla niti jedna ponuda, a što je 
vidljivo i iz Zapisnika o javnom otvaranju od 16.3.2017. godine  i Zapisnika o pregledu i ocjeni 
ponuda od 16.3.2017. godine, Općinsko vijeće odlučilo je predmetni Javni natječaj poništiti. 
   
 
  

OPĆINSKO VIJEĆE 
Predsjednik 

Zlatko Kobašević, bacc. oec. 


