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                           PRIJEDLOG 
Na temelju članka 32. stavka 1. i stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 

152/08, 21/10), suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na Odluku o 
izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 
Grada Čakovca KLASE: 320-02/10-01/1693, URBROJ: 525-09-1-0371/10-2 od 3. rujna 2010., 
članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09) te provedenog javnog 
natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljenog 23. 
ožujka 2010. u lokalnom tjedniku „Međimurske novine“, Gradsko vijeće Grada Čakovca je na 
svojoj ___sjednici održanoj ______ 2010. donijelo sljedeću 
 
 

Odluku  o  izmjenama i dopunama  
Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca 
za k. o. Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec  

 
 

Članak 1. 
 

 U Odluci o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Grada Čakovca za k.o. Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. 
Žiškovec (Sl. gl. Grada Čakovca 4/10) , u točci I.2., u tablici, u stupcu „Postignuta cijena“ briše 
se iznos „6.000,00“ i upisuje se iznos „11.177,92“, dok se u točci I.4. Odluke brišu riječi „Babić 
Biljana, Selnica, Donji Koncovčak 31“ i umjesto njih se upisuju riječi „OPG Zobić Miljenko, 
Mursko Središće, Frankopanska 72“. 
 

 Članak 2. 
U točci II.: 

-  stavku 2. Odluke briše se iznos „6.000,00 kuna“  i upisuje se iznos „11.177,92 kuna“. 
- stavku 4. Odluke brišu se riječi „Babić Biljana, Selnica, Donji Koncovčak 31, dužna je 
zakupninu platiti unaprijed.“ i umjesto njih se upisuju riječi „OPG Zobić Miljenko, Mursko 
Središće, Frankopanska 72, dužan je zakupninu platiti unaprijed.“ 
 

Članak 3. 
 

 Ova Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Čakovca u k.o. 
Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
Službenom glasniku Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/10-01/244 
URBROJ:2109/2-02-10-05 
Čakovec, _______  2010. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Gordan Vrbanec, ing. el., v.r. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 
Na osnovu čl. 32.st. 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 152/08, 21/10), 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Čakovca na temelju provedenog natječaja donosi Gradsko vijeće 
uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.   
Na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za k.o. Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. 
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Žiškovec (Sl. gl. Grada Čakovca 04/10) koju je donijelo Gradsko vijeće na svojoj sjednici 
održanoj 27. svibnja 2010., nadležno Ministarstvo je uskratilo suglasnost za blok br. 1 u k.o. 
Žiškovec, uz obrazloženje da izbor najpovoljnijeg ponuditelja nije sukladan kriterijima prava 
prvenstva iz čl. 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, odnosno da ponuditelj ne udovoljava 
dodatni kriterij odabira 1.b) dosadašnji posjednik koji uredno obrađuje poljoprivredno zemljište i 
koji je platio sve obveze s osnova korištenja tog zemljišta.  

Prema mišljenju Ministarstva temeljem Sporazuma o privremenom korištenju 
poljoprivrednog zemljišta radi zaštite od onečišćenja, KLASA: 300-01/08-01/01, URBROJ: 
2109/2-05-08-02 od 15. siječnja 2008. sklopljenog između Grada Čakovca i Babić Biljane ne 
zadovoljava se dodatni kriterij odabira 1.b) kako je to ocijenilo Povjerenstvo, uz usmeno 
objašnjenje djelatnika Ministarstva da na temelju tog sporazuma ponuditelja ne možemo tretirati 
kao dosadašnjeg posjednika, o čemu je zauzet zajednički stav Državnog odvjetništva i 
Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.   

S obzirom na navedeno, Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca je na svom sastanku održanom 
07.10.2010. odabralo prvog sljedećeg najprihvatljivijeg ponuditelja za zakup bloka br. 1 u k.o. 
Žiškovec, a to je OPG Zobić Miljenko, Mursko Središće, Frankopanska 72. koji na osnovu 
postavljenih kriterija i dokumentacije dostavljene u ponudi zadovoljava sljedeće kriterije 
redoslijeda iz članka 36. ZPZ : 
-kriterij prava prvenstva 2. Pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i 
nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa radom 
izvan poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost 
na vlastitom gospodarstvu i upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
-dodatni kriterij odabira 2.b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima završen 
poljoprivredni fakultet ili drugu poljoprivrednu školu i  
-dodatni kriterij odabira 2.c) nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji je branitelj iz 
Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta RH najmanje 3 mjeseca ili član obitelji 
smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom 
djelatnošću    

U privitku ovog prijedloga Odluke dostavlja se Dodatak zapisniku o otvaranju ponuda za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Čakovca i Zaključak o 
prijedlogu za odabir ponude od 19. travnja 2010., KLASA: 300-01/10-01/8, URBROJ: 2109/02-
11-10-13 od 07. listopada 2010. 

U ID Odluke mijenja se i iznos najviše ponuđene cijene zakupa za blok br. 1 u k.o. 
Totovec. Prema tumačenju nadležnog Ministarstva najviša postignuta cijena na natječaju za 
zakup zemljišta u k.o. Totovec, blok br. 1, iznosi 11.177,92 kn bez obzira što je taj iznos bio u 
ponudi ponuditelja koji je putem Izjave ovjerene kod javnog bilježnika odustao od zakupa 
zemljišta u k.o. Totovcu, blok br. 1.  

Izjavom o prihvaćanju najviše ponuđene cijene zakupac Carović d.o.o., Totovec, 
Dravska 1, prihvatio je najvišu ponuđenu cijenu zakupa.  

Kako je nadležno Ministarstvo na Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Čakovca KLASA: 021-05/10-
01/120, URBROJ: 2109/02-02-10-10 od 27. svibnja 2010. uskratilo suglasnost na odabranog 
ponuditelja za blok br. 1 u k.o. Žiškovec, uz obrazloženje da izbor najpovoljnijeg ponuditelja nije 
sukladan kriterijima prava prvenstva iz članka 36. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN RH 
152/08, 21/10), Povjerenstvo predlaže opoziv izbora Babić Biljane, Selnica, Donji Koncovčak 
31, za najpovoljnijeg ponuditelja, jer ne ispunjava uvjete u smislu dopisa Ministarstva 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, KLASA: 320-02/10-01/1693, URBROJ: 525-09-1-
0371/10-3 od 3. rujna 2010. 

Predlaže se prihvaćanje ponude OPG Zobić Miljenka, Mursko Središće, Frankopanska 
72, koji je bio prvi sljedeći ponuditelj temeljem provedenog javnog natječaja za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH objavljenog 23. ožujka 2010. u lokalnom tjedniku 
Međimurske novine za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Grada Čakovca, u k.o. 
Žiškovec, blok br. 1, kojeg čine k.č.br. 292, k.č.br. 293, k.č.br. 302, k.č.br. 303 i k.č.br. 304 uz 
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uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu od 4.995,22 kn. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Čakovca za k. o. 
Novo Selo Rok, k.o. Totovec i k.o. Žiškovec dostavit će se nadležnom Ministarstvu radi 
dobivanja suglasnosti.   
 Stoga predlažem donošenje predočene Odluke.  
 
 

  GRADONAČELNIK 
    Branko Šalamon, v.r. 

 
 

















 


