
1. dio k.č.br. 2276

katastarska općina  k.o. Povljana
Gospodarska jedinica G.J. Pag odjel/odsjek 74a, 75a, 76a

Površina (ha) 118,3722 ha
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena
svrha

2. dio k.č.br. 2468

katastarska općina  k.o. Povljana
Gospodarska jedinica G.J. Pag odjel/odsjek dio 96a

Površina (ha) 2,2875 ha
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 457,50 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

3. dio k.č.br. 2467

katastarska općina  k.o. Povljana
Gospodarska jedinica G.J. Pag odjel/odsjek dio 95a

Površina (ha) 5,9026 ha
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.180,52 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

4. dio k.č.br. 2080

katastarska općina  k.o. Povljana
Gospodarska jedinica G.J. Pag odjel/odsjek 73b i dio 87b

Površina (ha) 38,2327 ha
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 7.646,54 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

5. dio k.č.br. 1856/1

katastarska općina k.o. Cesarica
Gospodarska jedinica Laktin vrh -Dabri            dio odsjeka 118b

Površina (ha) 6,3549
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.270,98 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

6. dio k.č.br. 2454

katastarska općina k.o. Cesarica
Gospodarska jedinica Laktin vrh -Dabri            odsjek 82b

Površina (ha) 7,67
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.534,00 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

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

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje                                                                                                                                                                                                                                          

POPIS ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA                                                                                                                                                                                                    

koje je predmet javnog poziva

23.674,44 kuna godišnje + PDV
pašarenje



7. dio k.č.br. 2496

katastarska općina k.o. Žbandaj
Gospodarska jedinica Dubrava, odsjek 62a

Površina (ha) 0,0015
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 12.000,00 kuna godišnje + PDV
svrha postavljanje reklamnog panoa

8. dio k.č.br. 232/2

katastarska općina k.o. Kaštel
Gospodarska jedinica Kršin, odsjek 33a

Površina (ha) 0,0015
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 3.000,00 kuna godišnje + PDV
svrha postavljanje štanda

9. dio k.č.br. 939

katastarska općina k.o. Sošići
Gospodarska jedinica Rovinj, odsjek 101b

Površina (ha) 0,0015
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 12.000,00 kuna godišnje + PDV
svrha postavljanje reklamnog panoa

10. dio k.č.br. 1105/89

katastarska općina k.o. Pomer
Gospodarska jedinica Magran-Cuf, odsjek 107b

Površina (ha) 0,025
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 1.500,00 kuna godišnje + PDV
svrha sport i rekreacija

11. dio k.č.br. 274/2

katastarska općina k.o. Kaštel
Gospodarska jedinica Kršin, odsjek 11a

Površina (ha) 0,0015
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  12.000,00 kuna godišnje + PDV
svrha postavljanje reklamnog panoa

12. dio k.č.br. 3995/1

katastarska općina k.o. Ričice
Gospodarska jedinica Istočni Resnik, odsjek 12c

Površina (ha) 5,09
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  1.018,00 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

13. dio k.č.br. 2112/74

katastarska općina k.o. Plomin
Gospodarska jedinica Smokovica, odsjek 5a

Površina (ha) 0,0015
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  12.000,00 kuna godišnje + PDV
svrha postavljanje reklamnog panoa



14. dio k.č.br. 3995/1, dio k.č.br. 4133, dio k.č.br. 4135

katastarska općina k.o. Ričice
Gospodarska jedinica Istočni Resnik, odsjek 11d

Površina (ha) 4,2
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  840,00 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

15. dio k.č.br. 1499

katastarska općina k.o. Diminići
Gospodarska jedinica Ubaš, odsjek 10a

Površina (ha) 0,172
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  11.130,00 kuna godišnje + PDV
svrha sport i rekreacija (0,1705 ha), postavljanje montažnog objekta do 15 m2 (0,0015 ha)

16. dio k.č.br. 2134/1

katastarska općina k.o. Cesarica
Gospodarska jedinica Južne Karlobaške šume, odsjek 16b

Površina (ha) 21,99
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  4.398,00 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

17. dio k.č.br. 2134/1

katastarska općina k.o. Cesarica
Gospodarska jedinica Južne Karlobaške šume, odsjek 15b

Površina (ha) 18,54
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  3.708,00 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

18. dio k.č.br. 1/1,        dio k.č.br. 1554/1, dio k.č.br. 1450

katastarska općina k.o. Lukovo Šugarje
Gospodarska jedinica Južne Karlobaške šume, odsjek 120a

Površina (ha) 35,56
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  7.112,00 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

19. dio k.č.br. 1/1       

katastarska općina k.o. Lukovo Šugarje
Gospodarska jedinica Južne Karlobaške šume, odsjek 39a

Površina (ha) 36,103
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  7.220,60 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

20. dio k.č.br. 1/1

katastarska općina k.o. Lukovo Šugarje
Gospodarska jedinica Južne Karlobaške šume, odsjek 46a

Površina (ha) 20,1778
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  4.035,56 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje



21. dio k.č.br. 1761/1

katastarska općina k.o. Prizna
Gospodarska jedinica Grabarje -Brisnice, odjel/odsjek dio 203a

Površina (ha) 11,3755
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  2.275,10 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

22. dio k.č.br. 1761/1

katastarska općina k.o. Prizna
Gospodarska jedinica Štokić duliba, odjel/odsjek dio 16a

Površina (ha) 2,4709
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  494,18 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

23. dio k.č.br. 265/3

katastarska općina k.o. Muntić
Gospodarska jedinica Magran -Cuf odsjek 53c 

Površina (ha) 0,013
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 780,00 kuna godišnje + PDV 
svrha sport i rekreacija

24. dio k.č.br. 3995/1,  dio k.č.br. 4134

katastarska općina k.o. Ričice
Gospodarska jedinica Istočni Resnik, odsjek 10b

Površina (ha) 16,24
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 3.248,00 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

25. dio k.č.br. 1095/1

katastarska općina k.o. Prizna
Gospodarska jedinica Grabarje -Brisnice, odjel/odsjek dio 234a

Površina (ha) 0,894
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  178,80 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

26. dio k.č.br. 4706/1

katastarska općina k.o. Barbati
Gospodarska jedinica Novalja, odjel/odsjek dio 79kr

Površina (ha) 0,8548
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  170,96 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

27. dio k.č.br. 554

katastarska općina k.o. Krivi Put
Gospodarska jedinica Greben, odjel/odsjek dio 6a

Površina (ha) 5,6976
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  1.139,52 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje



28. dio k.č.br. 554

katastarska općina k.o. Krivi Put
Gospodarska jedinica Greben, odjel/odsjek dio 5a

Površina (ha) 13,0387
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  2.607,74 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

29.

katastarska općina k.o. Krivi Put
Gospodarska jedinica Greben, odjel/odsjek dio 3d

Površina (ha) 8,5803
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  1.716,06 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

30.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Greben, odjel/odsjek dio 2b

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  1.469,78 kuna godišnje + PDV
svrha

31.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Senjska duliba, odjel/odsjek dio 43b

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  110,32 kuna godišnje + PDV
svrha

32.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Senjska duliba, odjel/odsjek dio 43b

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  216,72 kuna godišnje + PDV
svrha

33.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Miškovica, odjel/odsjek dio 61b

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  488,94 kuna godišnje + PDV
svrha

34.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Senjska duliba, odjel/odsjek dio 47c

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  489,48 kuna godišnje + PDV
svrha

2,4474
5 godina

pašarenje

pašarenje

dio k.č.br. 1693

k.o. Sveti Juraj

dio k.č.br. 42/1

k.o. Krivi Put

2,4447
5 godina

1,0836
5 godina

pašarenje

5 godina

pašarenje

dio k.č.br. 2190

k.o. Sveti Juraj

pašarenje

dio k.č.br. 2189

k.o. Sveti Juraj

0,5516

k.o. Krivi Put

7,3489
5 godina

dio k.č.br. 42/1

dio k.č.br. 42/1



35.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Senjska duliba, odjel/odsjek dio 45b

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  1.301,48 kuna godišnje + PDV
svrha

36.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Biljevine, odjel/odsjek dio 15b

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  2.926,44 kuna godišnje + PDV
svrha

37.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Greben, odjel/odsjek dio 22a

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  2.000,00 kuna godišnje + PDV
svrha

38.

katastarska općina
Gospodarska jedinica Grabarje-Brisnice, odjel/odsjek dio 227a

Površina (ha) 
vrijeme zakupa do:

Početna cijena  256,82 kuna godišnje + PDV
svrha

39. dio k.č.br. 1282/1, k.č.br. 1282/2

katastarska općina k.o. Galižana
Gospodarska jedinica Proština, odsjek 83g

Površina (ha) 0,8768
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena 175,36 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

40. k.č.br. 7634/1

katastarska općina k.o. Žminj
Gospodarska jedinica Rovinj, odsjek 7c

Površina (ha) 0,3194
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena
svrha pašarenje

41. k.č.br. 1376/6

katastarska općina k.o. Beli
Gospodarska jedinica Tramontana, odsjek 16b

Površina (ha) 0,099
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  19,80 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

pašarenje

 63,88 kuna godišnje + PDV

dio k.č.br. 2167

k.o. Prizna

1,2841
5 godina

10
5 godina

pašarenje

5 godina

pašarenje

dio k.č.br. 3188/1

k.o. Krivi Put

pašarenje

dio k.č.br. 1693

k.o. Sveti Juraj

14,6322

k.o. Sveti Juraj

6,5074
5 godina

dio k.č.br. 1693



42. k.č.br. 117

katastarska općina k.o. Bačva
Gospodarska jedinica Dubrava, odsjek 53f

Površina (ha) 0,1378
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  27,56 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

43. k.č.br. 6336/1

katastarska općina k.o. Lovreč
Gospodarska jedinica Lim, odsjek 56b

Površina (ha) 0,4989
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  99,78 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

44. k.č.br. 77/2. k.č.br. 77/14

katastarska općina k.o. Šmrika
Gospodarska jedinica Oštrovica, odsjek 2b

Površina (ha) 4,5183
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  903,66 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

45. dio k.č.br. 1674/1 

katastarska općina k.o. Mušaluk
Gospodarska jedinica Risovac-Grabovača, odsjek 89b

Površina (ha) 2,2164
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  443,28 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

46.  k.č.br. 1475/5

katastarska općina k.o. Nova Vas
Gospodarska jedinica Dubrava, odsjek 8d

Površina (ha) 0,2625
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  52,50 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

47.  dio k.č.br. 224/1, dio k.č.br. 235/1, k.č.br. 235/5, k.č.br. 663/2

katastarska općina k.o. Loborika
Gospodarska jedinica Magran-Cuf, odsjek 55a

Površina (ha) 2,4122
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  482,44 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

48.  dio k.č.br. 1060

katastarska općina
Gospodarska jedinica Vrana, odsjek 7a

Površina (ha) 41,456
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena
svrha pašarenje

 8.291,20 kuna godišnje + PDV

k.o. Stivan



49.   k.č.br. 3205/9

katastarska općina k.o. Buje
Gospodarska jedinica Kršin, odsjek 55a 

Površina (ha) 1,5885
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  317,70 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje

50.   k.č.br. 7303

katastarska općina k.o. Rovinj
Gospodarska jedinica Rovinj, odsjek 114a 

Površina (ha) 0,7639
vrijeme zakupa do: 5 godina

Početna cijena  152,78 kuna godišnje + PDV
svrha pašarenje


