REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAPELA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 945-01/20-01/7
URBROJ: 2103/02-01-20-1
Kapela, 29. lipnja 2020.
Temeljem članka 48. st. 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne
Novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i
98/19), Općinski načelnik Općine Kapela, po službenoj dužnosti donosi slijedeću

ODLUKU
o izuzimanju nekretnina iz postupka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta na području
Općine Kapela

Članak 1.
Općina Kapela raspisala je dana 2. lipnja 2020. godine JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske KLASA: 945–01/20–02/4, URBROJ: 2103/02-02-20-1,
predmet kojeg natječaja su nekretnine na području k.o. DIKLENICA, KAPELA, KOBASIČARI, MOSTI,
PAVLIN KLOŠTAR, PODGORCI, SREDICE GORNJE I ZDELICE, a sve sukladno Programu raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske Bjelovarsko-bilogorske županije,
Upravnog odjela za poljoprivredu, zaštitu okoliša i ruralni razvoj KLASA: 320-01/19-01/15, URBROJ:
2103/1-07-19-01 i Suglasnosti Ministarstva poljoprivrede KLASA: 945-01/18-01/819, URBROJ: 52507/1783-19-4 od 11. ožujka 2019. godine.
Članak 2.
Naknadnom provjerom odnosno provedbom kroz zemljišne knjige nakon donošenja dokumenata iz
članka 1. ove Odluke, a temeljem naknadno provedene presude Općinskog suda u Bjelovaru broj P911/2018 – 25 od 25. travnja 2020. godine, utvrđeno je da se nekretnine oznake kčbr. 873/1 šikara
Šibrak sa 485 čhv, kčbr. 875 sjenokoša Jezero sa 2 jutra i 39 čhv i kčbr. 876 oranica Jezero sa 2 jutra i
1506 čhv, upisane u zk.ul.br. 65, k.o. Gornje Sredice, besteretno otpisuju s imena i vlasništva Republike
Hrvatske, na ime i u korist fizičke osobe. Budući da je kčbr. 876 predmet natječaja iz članka 1. ove
Odluke, ista se ima izuzeti iz postupka javnog natječaja.
Rješenje o upisu nekretnina u korist fizičke osobe Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Bjelovaru
broj Z-7163/2020 doneseno je dana 9. lipnja 2020. godine.
Članak 3.
S obzirom na navedeno u članku 2. ove Odluke, zemljišnoknjižna čestica iz citiranog članka izuzima se
iz postupka javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na
području Općine Kapela KLASA: 945–01/20–02/4, Urbroj: 2103/02-02-20-1 od 2. lipnja 2020. godine te
ista nije predmet navedenog javnog natječaja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a objavit će se na internet stranicama Općine Kapela
i u Službenom glasniku Općine Kapela.
Općinski načelnik
Danijel Kovačec

