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             Na temelju članka 105. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HBŽ („Narodne 

novine HBŽ“ broj: 2/10) i članka 25. Statuta općine Kupres („ Službeni glasnik općine 

Kupres“ broj: 20/08) Općinsko vijeće Kupres na sjednici održanoj dana 06.06.2018. godine 

d o n o s i 

 

 

 

 

 

ODLUKU 

 

 o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu država 

          

           

Članak 1. 

 

  U Odluci o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Kupres   („Sl. glasnik općine 

Kupres broj:  32/15/16) Članak 5.  mijenja se i glasi: 

 

 

           Obvezuje se Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za dodjelu poljoprivrednog 

zemljišta  u zakup da nakon što je utvrdilo pravo prvenstva zakupa po čl. 3. ove Odluke i po čl. 

104. zakona o poljoprivrednom zemljištu HBŽ prilikom vrednovanja ponuda bodovanje izvrši 

na slijedeći način: 

 

 

 

a) Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i poljoprivredni proizvođači upisani u RPG-a  

sa područja općine Kupres gdje se poljoprivredno zemljište nalazi, čija je glavna 

djelatnost stočarska proizvodnja kao glavni izvor prihoda za gospodarstvo 

………………………………………………………………………………….10 bodova; 

 

 

Dokaz: potvrda o upisu u OPG ili RPG izdana od nadležne službe 

 

 

 

 



b) Bodovanje raspoloživog stočnog fonda: 

 

 5-10 krava…………………………………………………………………..1 bod 

 50-100 ovaca………………………………………………………………..1 bod 

 25-50 svinja…………………………………………………………………1 bod 

 5-10 konja ………………………………………………………………….1 bod 

                         

 

 10-20 krava………………………………………………………………..2 boda 

 100-200 ovaca……………………………………………………………..2 boda 

 50-100 svinja………………………………………………………………2 boda 

 10-20 konja ……………………………………………………………… 2 boda 

                           

 

 20-30 krava………………………………………………………………..3 boda 

 200-300 ovaca……………………………………………………………..3 boda 

 100-150 svinja……………………………………………………………..3 boda 

 20-30 konja ……………………………………………………………… 3 boda 

                            

 

 

 30 - 50  krava………………………………………………………………4 boda 

 300 - 500 ovaca…………………………………………………………….4 boda 

 150 - 200 svinja…………………………………………………………….4 boda 

 30- 40 konja ………………………………………………………………..4 boda 

                              

 50 i više krava……………………………………………………………5 bodova 

 500 i više ovaca…………………………………………………………..5 bodova 

 200 i više svinja…………………………………………………………..5 bodova 

 40 i više konja …………………………………………………………...5 bodova 

                                

 

Dokaz:  lista raspoloživog stočnog fonda izdana iz nadležne Službe  

 

c) Ocjena gospodarskog programa od strane Povjerenstva (značaj, nedostatak vlastitog i 

zakupljenog poljoprivrednog zemljišta u odnosu na potrebe prema gospodarskom 

programu i sl.) 

                                                         ………………………………………… 1 -  3 boda 

 

d) Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredni proizvođači upisani u RPG-a 

čiji je nositelj pripadnik braniteljske populacije, a poljoprivredna proizvodnja kao 

glavna djelatnost   

                                          …………………………………………………………..5 bodova 

Dokaz: potvrda o pripadnosti braniteljskoj populaciji izdana od nadležnog ureda za 

branitelje, 

 

e) Visina ponuđene cijene zakupa koja je minimalno uvećana za 50% u odnosu na 

početnu cijenu 

                                             ………………………………………………..... .  1 bod 

  

Dokaz: ponuđena cijena 

 

 



f) Visina ponuđene cijene koja je veća od cijene iz prethodnog stavka do dvostruko 

uvećane cijene u odnosu na početnu cijenu zakupa  

                                                                                             ………………… 2 boda 

Dokaz: ponuđena cijena 

 

 

g) Poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se 

daje u zakup  

                                …………………………………………………………  2 boda 

Dokaz: izjava  

 

h) Poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu u blizini sa zemljištem koje se 

daje u zakup  

                                …………………………………………………………  1 bod 

Dokaz: izjava  

 

i) fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom sjemenskog i sadnog materijala, s 

prebivalištem odnosno sjedištem na području općine Kupres 

                                                                                                         …………. 3 boda 

 

Dokaz: potvrda sa deklaracijom /certifikat/ sjemena i sadnog materijala  

 

j) prethodni zakupoprimci ukoliko su izmirili svoje obveze po dosadašnjim ugovorima  i 

ukoliko nisu evidentirani kao nesavjesni korisnici poljoprivrednog zemljišta, a koji su 

izvršili ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju 

                                                                                          ….……………   3 boda 

          Dokaz: uvjerenje iz Službe za financije o izmirenim obvezama 

 

k)  Registrirani poljoprivrednici s područja općine Kupres koji nemaju zemljišta u zakupu  

                                                                                     …………………… 3 boda 

Dokaz: izjava  

          Odredbe ovog članka gdje su navedene životinje odnose se na broj  odraslih grla, a u 

slučaju tova životinja na broj grla na početku tova.   

                                                                               

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u Službenom glasniku općine 

Kupres. 

                                                                                   

                                                                                Predsjednik općinskog vijeća 

 

                                                                                ………………………………… 

                                                                                            Mlađen Pavlica 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE O IZMJENI OVE ODLUKE 

 

 

 
 

 

Pravna osnova za donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti za 

raspisivanje javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države sadržan 

je u Čl.105. Zakona o poljoprivrednom zemljištu HBŽ koji definira da odluku o raspisivanju 

javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i odluku o odabiru 

najpovoljnije ponude, donosi općinski načelnik uz prethodnu suglasnost općinskog Vijeća na 

čijem se području zemljište nalazi.  

 

U cilju zaštite i poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje  na području općine Kupres, 

mišljena smo da izmjenama načina bodovanja nudimo prednost domaćim poljoprivrednim 

proizvođačima, te kako bi isti bili u ravnopravnom položaju prilikom provođenja Natječaja za 

višegodišnji zakup. 

Na ovaj način se otvara mogućnost da na zakupljenom zemljištu mogu ostvarivati potrebne 

prinose za ishranu svog postojećeg stočnog fonda, a ujedno i da idu s povećanjem istog. 

Samim tim  domaći poljoprivredni proizvođač postao bi koliko toliko konkurentan s tkz. 

velikim poljoprivrednim proizvođačima. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Služba za gospodarstvo, financije 

                                                                             i inspekcijske poslove 


