
Na temelju članka 65. Stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  
20/18, 115/18, 98/19. I 112/19), članka 27. Statuta Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine Žakanje“ 
broj 03/09, 01/13, 01/18 i 01/20) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje („Službeni glasnik Općine 
Žakanje“ broj 01/20)) na koju je ishođeno prethodno mišljenje Karlovačke županije  KLASA: 320-01/20-
01/4, URBROJ: 2133/1-05/03-20, od 16. ožujka 2020. godine i suglasnost Ministarstva poljoprivrede
KLASA: 320-02/20-06/57, URBROJ: 525-07/0172-20-4, od 14. rujna 2020. godine, Općinsko vijeće 
Općine Žakanje na  23. sjednici održanoj dana  18.12.2020. donijelo je 

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Žakanje 

Članak 1. 

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Žakanje sukladno provedenom javnom natječaju za prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Žakanje objavljenom 

dana 01. listopada 2020. godine, na oglasnoj ploči Jedinstvenog upravnog odjela Općine Žakanje i  na 

web stranici Općine Žakanje: 

1. MIJO BOLDIN , OIB 87769088028 iz Žakanja, Breznik Žakanjski 13

k.o. Broj
k.č. 

Katastarska
kultura

Površina
k.č. u ha 

Jedinična 
kupoprodajna cijena
(kn)

Početna  
kupoprodajna cijena

(kn)

Ponuđena 
kupoprodajna cijena
(kn)

Žakanje 1788 oranica 0,0924 28.400,00 2.624,16 2.700,00

Članak 2. 

Javni natječaj raspisan je za ukupnu površinu od 6,8643 ha, po  sveukupnoj početnoj cijeni od 

208.589,19 kuna.

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude obuhvaćena je površina od 0,0924 ha zemljišta po 

ukupno postignutoj cijeni od 2.700,00 kuna.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽAKANJE
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 320-02/20-01/1
URBROJ: 2133/18-01-20-26
Žakanje, 18. prosinca 2020.



Članak 3. 

Nakon dobivanja pozitivnog prethodnog mišljenja Karlovačke županije i suglasnosti 

Ministarstva poljoprivrede na ovu Odluku, te po sastavljanju nacrta ugovora o prodaji i  ishođenja 

pozitivnog prethodnog mišljenja o pravnoj valjanosti nadležnog županijskog državnog odvjetništva,

općinski načelnik Općine Žakanje i najpovoljniji ponuđač sklopit će ugovor o prodaji. 

Članak 4. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Žakanje“, a nakon pribavljenog 

prethodnog mišljenja Karlovačke županije i suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. 

PREDSJEDNIK
                                                                                                                                     OPĆINSKOG VIJEĆA 

        Zlatko Bućan 


