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Izvod iz Odluke o davanju suglasnosti načelniku za raspisivanje javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani, koja je donijeta na 19. sjednici 

održanoj 26.03.2015. Općinskog vijeća Općine Brckovljani:  

  

 

Članak 2. 

Prvenstveno pravo kupnje ili zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u 

natječaju, sljedećim redoslijedom: 

1. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva koji ostvaruje prava iz radnog odnosa 

radom u poljoprivredi na vlastitom gospodarstvu ili vlasnik poljoprivrednog obrta i upisani su 

u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu: Upisnik) najmanje 2 godine do 

objave javnog natječaja, 

2. nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji 

ostvaruje prava iz radnog odnosa radom izvan poljoprivrednoga gospodarstva, a 

poljoprivrednu djelatnost obavlja kao dopunsku djelatnost na vlastitom gospodarstvu i upisani 

su u Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natječaja, 

3. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i upisano je u 

Upisnik najmanje 2 godine do objave javnog natječaja, 

4. ostale fizičke ili pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom i upisane su u 

Upisnik, 

5. ostale fizičke ili pravne osobe. 

Ako je više osoba iz stavka 1. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje, 

odnosno zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima: 

a) dosadašnji zakupnik koji zemljište koristi na osnovi valjanog ugovora o zakupu kojem je 

prethodio javni natječaj i uredno izvršava svoje ugovorne obveze, 

b) dosadašnji posjednik koji je stupio u posjed poljoprivrednog zemljišta na temelju valjanog 

ugovora o zakupu kojem je prethodio javni natječaj, koji je u međuvremenu istekao, ali je ta 

osoba nastavila koristiti predmetno poljoprivredno zemljište i nakon isteka roka iz ugovora o 

zakupu na način da zemljište uredno obrađuje, 

c) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji 

ima prebivalište i pravna osoba koja ima sjedište na području jedinice lokalne samouprave, 

odnosno Grada Zagreba koja je raspisala natječaj, najmanje dvije godine do objave javnog 

natječaja, 

d) pravna ili fizička osoba koja je vlasnik ili posjednik objekta za uzgoj stoke što dokazuje 

identifikacijskom karticom sljedećim redoslijedom: 

– za proizvodnju mlijeka, 

– za proizvodnju mesa i jaja, 

– za ostale proizvodnje, 

a ne ispunjava uvjete odnosa broja stoke i poljoprivrednih površina od najmanje 2 uvjetna grla 

po hektaru poljoprivrednih površina koje ima u posjedu upisanih u Upisnik, a pogodne su za 

ratarsku i stočarsku proizvodnju, 



e) poljoprivredno gospodarstvo kojem je završen ili u realizaciji projekt u okviru Operativnog 

programa koji je donijela Vlada Republike Hrvatske, 

f) veći broj članova obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva upisanih u Upisnik ili veći 

broj stalno zaposlenih djelatnika pravne osobe i obrta. 

Ako je više osoba iz stavka 2. ovoga članka u istom redoslijedu prvenstvenog prava kupnje 

odnosno zakupa, prednost se utvrđuje prema sljedećim kriterijima: 

a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo čiji nositelj ima sljedećim redoslijedom: 

– završen stručni ili sveučilišni studij poljoprivrednog ili veterinarskog smjera, 

– završenu srednju poljoprivrednu školu, 

b) nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gospodarstva ili vlasnik poljoprivrednog obrta koji je 

hrvatski branitelj iz Domovinskog rata koji je proveo u obrani suvereniteta Republike 

Hrvatske duže vrijeme, a najmanje 3 mjeseca ili član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili 

nestaloga hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću. 

c) poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik ekoloških proizvođača. 

Ako su ponuditelji izjednačeni po svim ranije navedenim kriterijima, izbor najpovoljnijeg 

ponuditelja utvrđuje se na osnovi najviše ponuđene cijene. 

 

 

Članak 3. 

Ova Odluka  stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

           

                              Predsjednik Općinskog vijeća  

                             Općine Brckovljani  

                               Božo Graberec  v.r. 

 


