
1.  k.č.br. 2197/2

katastarska općina  k.o. Medviđa

Gospodarska jedinica G.J. Burovača odsjek 44a

Površina (ha) 0,0345

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena

svrha

2. k.č.br. 4083

katastarska općina  k.o. Medviđa

Gospodarska jedinica G.J. Burovača odsjek 46a

Površina (ha) 11,8843

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 2.376,86 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

3. k.č.br. 2542

katastarska općina  k.o. Medviđa

Gospodarska jedinica G.J. Burovača odsjek 46a

Površina (ha) 6,7162

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.343,24 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

4.  k.č.br. 2195

katastarska općina  k.o. Medviđa

Gospodarska jedinica G.J. Burovača odsjek 44a

Površina (ha) 0,3657

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 73,14 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

5.  k.č.br. 2198

katastarska općina  k.o. Medviđa

Gospodarska jedinica G.J. Burovača odsjek 44a

Površina (ha) 0,2568

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 51,36 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

6. k.č.br. 2222

katastarska općina  k.o. Medviđa

Gospodarska jedinica G.J. Burovača odsjek 44a

Površina (ha) 0,3619

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 72,38 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

Na temelju točke 2. Javnog poziva za davanje u zakup šumkog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, 

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje                                                                                                                                                                                                                                          
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koje je predmet javnog poziva

6,90 kuna godišnje + PDV

pašarenje



7.  dio  k.č.br. 3171/1

katastarska općina k.o. Mazin

Gospodarska jedinica Javornik Kremen odsjek 77b

Površina (ha) 8,4632

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.692,64 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

8.  dio  k.č.br. 3171/1

katastarska općina k.o. Mazin

Gospodarska jedinica Javornik Kremen odsjek 63c

Površina (ha) 5,9406

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.188,12 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

9.  dio  k.č.br. 8170, dio k.č.br. 498, dio k.č.br. 507/2, dio k.č.br. 507/5, dio k.č.br. 8169, dio k.č.br. 8160 i dio k.č.br. 8174

katastarska općina k.o. Mazin

Gospodarska jedinica Zapadna Mazinska planina  odsjek 7b

Površina (ha) 3,0693

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 613,86 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

10.  dio  k.č.br. 8102, dio k.č.br. 8100

katastarska općina k.o. Mazin

Gospodarska jedinica Zapadna Mazinska planina  odsjek 16c

Površina (ha) 2,0408

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 408,16kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

11.  dio  k.č.br. 2288 N.I. (344/12 S.I.)

katastarska općina k.o. Pakoštane

Gospodarska jedinica Biograd odsjek 42a

Površina (ha) 0,015

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.710,00 kuna godišnje + PDV

svrha postavljanje privremenog kioska te stolova i klupa za odmor

12. dio k.č.br. 913/70

katastarska općina k.o. Lozovac

Gospodarska jedinica Trtar odsjek 27a

Površina (ha) 0,0015

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 900,00 kuna godišnje + PDV

svrha postavljanje privremenog kioska

13. dio k.č.br. 2070/103

katastarska općina k.o. Prkušnica

Gospodarska jedinica Ubaš 69d

Površina (ha) 0,08

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 4.800,00 kuna godišnje + PDV

svrha sport i rekreacija



14. dio k.č.br. 2224/6

katastarska općina k.o. Piramatovci

Gospodarska jedinica Guduća odsjek 22b

Površina (ha) 30,0008

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 6.000,16 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

15. dio k.č.br. 1577/1

katastarska općina k.o. Dubravice

Gospodarska jedinica Rimljača odsjek 133e

Površina (ha) 0,0005

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 50,00 kuna godišnje + PDV

svrha postavljanje pomične naprave

16. dio k.č.br. 452

katastarska općina k.o. Savudrija

Gospodarska jedinica Kršin odsjek 24a

Površina (ha) 0,004

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 240,00 kuna godišnje + PDV

svrha sport i rekreacija

17. dio k.č.br. 4014

katastarska općina k.o. Bale

Gospodarska jedinica Rovinj odsjek 70d

Površina (ha) 0,0004

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 3.200,00 kuna godišnje + PDV

svrha postavljanje reklamnog panoa

18. dio k.č.br. 759/43

katastarska općina k.o. Pomer

Gospodarska jedinica Magran -Cuf odsjek 109a 

Površina (ha) 0,073

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 4.380,00 kuna godišnje + PDV

svrha sport i rekreacija

19. dio k.č.br. 1256/1

katastarska općina k.o. Žbandaj

Gospodarska jedinica Lim odsjek 13e

Površina (ha) 0,04

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 2.400,00 kuna godišnje + PDV

svrha sport i rekreacija

20. dio k.č.br. 1658/7

katastarska općina k.o. Lovrečica

Gospodarska jedinica Kršin odsjek 58a 

Površina (ha) 0,91

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 57.840,00 kuna godišnje + PDV

svrha sport i rekreacija (0,9040 ha), postavljanje 4 montažna objekta do 15 m2 (0,0060 ha)



21. dio k.č.br. 2610/2

katastarska općina k.o. Sošići

Gospodarska jedinica Rovinj 31a

Površina (ha) 0,0015

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 900,00 kuna godišnje + PDV

svrha postavljanje štanda

22. dio k.č.br. 1767

katastarska općina k.o. Poreč

Gospodarska jedinica Dubrava 8c

Površina (ha) 0,075

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 4.500,00 kuna godišnje + PDV

svrha sport i rekreacija

23.  dio  k.č.br. 3171/1, dio k.č.br. 3171/2

katastarska općina k.o. Mazin

Gospodarska jedinica Javornik Kremen odsjek 62c

Površina (ha) 21,3677

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 4.723,54 kuna godišnje + PDV 

svrha pašarenje

24.  dio  k.č.br. 3171/1, dio k.č.br. 3171/2, dio k.č.br. 3486  

katastarska općina k.o. Mazin

Gospodarska jedinica Javornik Kremen odsjek 61b

Površina (ha) 36,6236

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 7.324,72 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

25. dio k.č.br. 609

katastarska općina k.o. Golubić

Gospodarska jedinica Nadvoda odsjek 39a

Površina (ha) 19,025

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 3.805,00 kuna godišnje + PDV

svrha pašarenje

26. dio k.č.br. 4317 

katastarska općina k.o. Poreč

Gospodarska jedinica Lim odsjek 11c

Površina (ha) 0,0134

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.614,00 kuna godišnje + PDV

svrha postavljanje montažnog objekta do 15 m2 (15m2), sport i rekreacija (119m2)

27. dio k.č.br. 2277/2

katastarska općina k.o. Jadrtovac

Gospodarska jedinica Jelinak odsjek 25a

Površina (ha) 0,0015

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 900,00 kuna godišnje + PDV

svrha postavljanje privremenog kioska



28. dio 226/2

katastarska općina k.o. Kaštelir

Gospodarska jedinica Dubrava odsjek 20c

Površina (ha) 0,12

vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 8.820,00 kuna godišnje + PDV

svrha sport i rekreacija (0,1170 ha), postavljanje dva montažna objekta od 15 m2 (0,0030 ha)

KLASA: 321-01/18-01/124

URBROJ: 525-11/0902-18-4

Zagreb, 20. rujna 2018. godine


