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MATERIJAL UZ TOČKU 19. DNEVNOG REDA 
 

 
 
              Donošenje: 
 
              a) Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Grada Čakovca  
        b) Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH na području Grada Čakovca 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
GRAD ČAKOVEC 
Upravni odjel za gospodarstvo 

 
KLASA: 021-05/09-01/65 
URBROJ: 2109/02-10-04/03 
Čakovec,  04. ožujka 2010. 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ČAKOVCA 
 
PREDMET:  Donošenje Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u  vlasništvu   Republike 

Hrvatske na području Grada Čakovca  
 
 Gradonačelnik Grada Čakovca je na 7. stručnom kolegiju održanom 4. ožujka 2010. 
donio sljedeći Zaključak:  
 

„Prijedlog Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Čakovca i prijedlog Odluke o zakupu poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.“ 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010. 
donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za k.o. Čakovec, k.o. Gornji 
Pustakovec, k.o. Ivanovec, k.o. Krištanovec, k.o. Kuršanec, k.o. Mačkovec, k.o. Mihovljan, 
k.o. Novo Selo Rok, k.o. Savska Ves, k.o. Šandorovec, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec. 

 
Predmet prodaje su nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj provest 
će Gradsko vijeće Grada Čakovca. 
 

Početnu cijenu u natječaju utvrdio je Grad Čakovec temeljem Pravilnika o početnoj 
cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i 
zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake 
(„Narodne novine“, broj 40/09). 

 
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu „Međimurske novine“, kao i na oglasnoj 

ploči Grada Čakovca. Pismene ponude za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske podnose se Gradskom vijeću Grada Čakovca u roku 15 dana računajući 
od dana objave u javnom glasilu. 
   

     PROČELNIK 
                   Nenad Hranilović, mag. oec.,v.r. 

 
 



 

            
REPUBLIKA HRVATSKA  
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 
GRAD ČAKOVEC 
Upravni odjel za gospodarstvo 

 
KLASA: 021-05/09-01/65 
URBROJ: 2109/02-10-04/02 
Čakovec,  04. ožujka 2010. 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ČAKOVCA 
 
PREDMET:  Donošenje Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske 
 
 Gradonačelnik Grada Čakovca je na 7. stručnom kolegiju održanom 4. ožujka 2010. 
donio sljedeći Zaključak:  
 

„Prijedlog Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Čakovca i prijedlog Odluke o zakupu poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje.“ 
 

O b r a z l o ž e n j e 
 

Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj sjednici održanoj dana 11. ožujka 2010. 
donijelo je Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za k.o. Čakovec, k.o. Gornji 
Pustakovec, k.o. Ivanovec, k.o. Krištanovec, k.o. Kuršanec, k.o. Mačkovec, k.o. Mihovljan, 
k.o. Novo Selo Rok, k.o. Savska Ves, k.o. Šandorovec, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec. 

 
Predmet zakupa su nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj provest 
će Gradsko vijeće Grada Čakovca. 
 

Početnu cijenu u natječaju utvrdio je Grad Čakovec temeljem Pravilnika o početnoj 
cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaju za prodaju i 
zakup, početnoj visini naknade na natječaju za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake 
(„Narodne novine“, broj 40/09). 

 
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu „Međimurske novine“, kao i na oglasnoj 

ploči Grada Čakovca. Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske podnose se Gradskom vijeću Grada Čakovca u roku 15 dana računajući 
od dana objave u javnom glasilu. 
 

PROČELNIK 
               Nenad Hranilović, mag. oec.,v.r. 

 
 



 
Temeljem članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) i 

članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 
10/09), Gradonačelnik Grada Čakovca je na svom 7. stručnom kolegiju, održanom 4. 
ožujka 2010., donio sljedeći 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 

I. 
 
 

Prijedlog Odluke o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Čakovca i prijedlog Odluke o zakupu poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca upućuje se 
Gradskom vijeću Grada Čakovca na donošenje. 

 
 

 
II. 
 
 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
  
 
 
 
 
KLASA: 021-05/10-01/65 
URBROJ: 2109/2-03-10-1 
Čakovec, 04. ožujak 2010. 
 
 
 

 GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon 
 

 


