
 

 

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Općine 

Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 05/2010 i 4/2012) i 

Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 13/22), 

Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada objavljuje 

 

J A V N I    N A T J E Č A J  

za zakup poljoprivrednog zemljišta na području  

Općine Vižinada-Visinada 

 

I. 

Daje se u zakup poljoprivredno zemljište na području Općine Vižinada-Visinada kako slijedi:  

 

 

r.br. 

 

k.č.br. k.o. 
površina u 

m² 

početna 

zakupnina u 

HRK i EUR1 

kultura po 

katastru 

1. 3252/8 Vižinada 6750 
438,75 HRK / 

58,23 EUR 
vinograd i oranica 

2. 
dio 3250/1 

dio 3250/2 
Vižinada 11615 

754,98 HRK / 

100,20 EUR 
vinograd i oranica 

4. 3420/1 Vižinada 1741 
174,10 HRK / 

23,11 EUR 
oranica 

5. 3261/6 Vižinada 3250 
211,25 / 28,04 

EUR 
vinograd 

 

II. 

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok: 

• do 25 godina za sadnju maslinika, 

• do 25 godina za sadnju vinograda, 

• do 25 godina za sadnju drvenastih voćaka, lavande i mediteranske kulture, 

• do 15 godina za stočarstvo, pčelarstvo i uzgoj puževa, 

• do 10 godina za livade i pašnjake, 

• do 10 godina za jagodičasto i sitno voće, 

• do 10 godina za uzgoj cvijeća, ukrasnog bilja, povrća i žitarica, 

• do 10 godina za mješovitu kulturu. 

 

III. 

Pismena ponuda za zakup neke od nekretnina označenih u točci 1. ovog javnog natječaja treba 

sadržavati:  

- ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude s naznakom prebivališta ili 

boravišta odnosno sjedišta i OIB, 

- oznaka zemljišta, 

- visinu ponuđene zakupnine, 

- obrazloženi gospodarski program. 

 
1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450 



  

Ponudi se obvezno prilaže:  

- dokaz o prebivalištu i državljanstvu, odnosno registraciji pravne osobe (preslika 

osobne iskaznice, preslika rješenja o upisu u sudski registar), 

- dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke V. ovog natječaja (vlasnički list, kopija 

katastarskog plana, ugovor o kupoprodaji i slično.), 

- gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta, 

- potvrdu da ponuditelj nema dugovanja prema Općini Vižinada-Visinada po bilo 

kojoj osnovi. 

 

IV. 

Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica, ponuda se daje za sve 

navedene čestice zajedno, jer se daju u zakup kao jedna cjelina. 

Istovremeno se može podnijeti ponuda za više parcela, uz naznaku pojedinačne cijene 

zakupnine za svaku cjelinu. 

 

V. 

Prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe koje su sudjelovale u natječaju i to 

slijedećim redoslijedom: 

• da je upisana u upisnik poljoprivrednog gospodarstva i da ima prebivalište, odnosno 

sjedište na području Općine Vižinada-Visinada; 

• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Registar obveznika poreza na 

dohodak, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt; 

• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo; 

• pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti; 

• ostale fizičke i pravne osobe koje nisu upisane u upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava, a namjeravaju se baviti poljoprivrednom proizvodnjom. 

Ako više osoba u istom redoslijedu ima prvenstvo prava zakupa, prednost se utvrđuje prema 

slijedećim kriterijima: 

• dosadašnji zakupnik koji uredno ispunjava ugovorne obveze; 

• vlasnik  ili zakupnik zemljišta koji graniči sa zemljištem koje se daje u zakup; 

• hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta RH 

najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrloga, zatočenog ili nestalog 

branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnošću; 

• osoba koja se bavi ili namjerava baviti podizanjem višegodišnjih nasada (maslinika, 

vinograda, voćnjaka i sl.). 

 

 VI. 

Fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju ima prvenstveno pravo zakupa uz 

uvjet da prihvati najvišu cijenu koju je ponudio bilo koji od ponuđača koji ispunjava 

natječajne uvjete i da ponudi gospodarski program korištenja zemljišta, kad je obvezan. 

 

VII. 

Osobe koje sudjeluju u Natječaju obavezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju 

temeljem koje ostvaruju pravo zakupa zemljišta i to za: 

• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - rješenje o upisu u upisnik ili potvrda o 

predanom zahtjevu za upisnik; 



  

• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar poreza na  dohodak -  

rješenje o upisu u upisnik, te potvrda Porezne uprave o upisu u registar poreznih 

obveznika poreza na dohodak; 

• za poljoprivredni obrt -  rješenje ili obrtnica  Ureda za gospodarstvo; 

• za pravnu osobu - izvod iz sudskog registra; 

• dosadašnji zakupac zemljišta, uz uvjet da je ispunjavao ugovorne obaveze – izjava da 

nema dugovanja po osnovi zakupa i da  koristi zemljište sukladno ugovoru, 

• vlasnik ili zakupnik čije zemljište graniči sa zemljištem koje se daje u zakup – broj 

k.č., presliku vlasničkog lista, posjedovnog lista ili dr. dokaz; 

• razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta RH najmanje tri 

mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog 

branitelja, koji se bave poljoprivrednom djelatnošću - dokaz o statusu (potvrdu izdaju 

nadležne službe Ureda za obranu). 

• gospodarski program koji sadrži: podatke o podnositelju ponude, opis gospodarstva, 

namjenu korištenja i lokalitet zemljišta, tehnološko-tehničke karakteristike 

gospodarskog programa, potrebna mehanizacija za obradu zemljišta koje je predmet 

zakupa i prikaz očekivanih troškova i prihoda. 

 

VIII. 

Nevažećim ponudama smatraju se: 

- ponude koje prelaze dvostruki iznos cijene zakupnine,  

- zajedničke ponude dvaju ili više ponuđača. 

 

IX. 

Zakupnina se plaća jednokratno kod potpisivanja ugovora za iznos zakupnine do 300 kn  

godišnje, a za veće iznose zakupnina se plaća u dva polugodišnja obroka od kojih prvi obrok 

kod potpisivanja ugovora, a drugi obrok zaključno s 30. lipnjem i 31. prosincem tekuće 

godine.  

 

X. 

Pismene ponude dostavljaju se neposredno ili se šalju poštom, preporučeno u zatvorenim 

omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za natječaj za zakup poljoprivrednog 

zemljišta“ na adresu Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18A, 52447 Vižinada u roku od 15 

(petnaest) dana od dana objave ovog natječaja. 

 

XI. 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.  

 

XII. 

Prispjele ponude otvorit će se u roku 15 (petnaest) dana od dana proteka roka za podnošenje 

ponuda, a ponuditelji će o rezultatu natječaja biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od 

otvaranja ponuda. 

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada 

provodi natječajna komisija, odnosno povjerenstvo za provedbu natječaja koje imenuje 

Općinski načelnik. 



  

Povjerenstvo o svom radu sastavlja zapisnik.  

   

XIII. 

Na temelju zapisnika o provedenom natječaju, Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi 

Općinsko vijeće Općine Vižinada – Visinada na prijedlog natječajne komisije odnosno 

povjerenstva za provedbu natječaja. 

Odabrani ponuditelj je dužan Ugovor o zakupu sklopiti najkasnije u roku od 8 (osam) dana od 

dana kada je pismeno pozvan na zaključenje ugovora, u protivnom se smatra da je odustao od 

ugovora. 

 

XIV. 

Općinsko vijeće može poništiti raspisani natječaj, ne odredivši ni jednog najpovoljnijeg 

ponuditelja, bez obveze obrazlaganja svoje odluke. 

 

 

KLASA: 320-01/22-01/40                                               OPĆINSKI NAČELNIK 

UR.BROJ: 2163-39-02-22-1                         Marko Ferenac 

Vižinada- Visinada, 06. listopada 2022.  


