
 
REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA  
  
               OPĆINA ANDRIJAŠEVCI 
 Općinsko vijeće 
 
KLASA: 320-01/21-01/05 
URBROJ: 2196-06-03-22-8 
Rokovci,  27.siječnja 2022. 
 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske 
županije, br. 2/13, 2/18, 2/20 i 3/21) i članka 14. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu 
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.11/14), a sukladno 
Odluci o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci od 
21.12.2021.godine, KLASA: 320-01/21-01/05, URBROJ: 2188/02-03-21-1 i Javnom natječaju za 
davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci od 21.12.2021. godine, KLASA: 320-
01/21-01/05, URBROJ: 2188/02-03-21-3, a na prijedlog Povjerenstva za davanje u zakup zemljišta u 
vlasništvu Općine Andrijaševci, Općinsko vijeće na svojoj 6. sjednici održanoj dana 27.siječnja 2022. 
godine donosi slijedeću  
 

ODLUKU 
o davanju u zakup zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci 

 
I. 

Marku Rajković, OIB: 44119714474, Rokovci, S. Radića 137 s ponuđenim iznosom 
zakupnine od 3.850,00 kune godišnje odabire se kao najpovoljniji ponuditelj za davanje u zakup 
zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci za poljoprivrednu obradu i to za katastarske čestice upisane 
u zk.ul.broj 573 k.o. Rokovci kako slijedi:  

 

R. 

br 

Naziv katastarske 
općine 

Broj katastarske 
čestice 

Način uporabe 
katastarske 

čestice 
(katastarska 

kultura) 

Površina(ha) 

1 2 4 5 6 

          

1. ROKOVCI 157 ORANICA 0,5050

2. ROKOVCI 158 ORANICA 0,3663

Sveukupna površina/u ha 0,8713

 
 

II. 
Imenovanom ponuditelju daje se u zakup predmetno zemljište iz točke I. ove Odluke za 

poljoprivrednu obradu. 
III. 

Zakup se dodjeljuje  na rok do 5 godina odnosno do bilo kojeg drugog oblika raspolaganja ili 
do privođenja dugoj namjeni sukladno dokumentima prostornoga uređenja Općine Andrijaševci. 

 
 



IV. 
Zemljište  iz točke I. ove Odluke daje se u zakup uz plaćanje godišnje zakupnine u iznosu od 

3.850,00 kuna. 
Zakupnina za navedeno zemljište se plaća godišnje. Zakupnina za navedeno zemljište za prvu 

godinu se plaća u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je 
preostalo do isteka 2022. godine,  a za svaku slijedeću godinu plaća se do 30.lipnja tekuće godine 
 

V. 
Zemljište iz točke I. ove Odluke daje se u zakup u viđenom stanju što isključuje sve naknadne 

prigovore i primjedbe. 
 

VI. 
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku 15 dana od dana primitka odluke o davanju u zakup s 

Općinom Andrijaševci sklopiti ugovor. Sve troškove u vezi s ovjerom ugovora snosi zakupnik. 
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude ili s Općinom ne sklopi ugovor u 

navedenom roku, smatrat će se da je odustao od zakupa, te neće imati pravo na povrat jamčevine. 
 
 

VII. 
Prava i obveze ugovornih strana kao i ostali uvjeti vezani uz zakup predmetnog zemljišta 

detaljnije će se urediti ugovorom, a koji ugovor će s izabranim ponuditeljem sklopiti općinski načelnik 
Općine Andrijaševci na temelju ove Odluke i propisanih uvjeta iz Javnog natječaja.  
 

   
 Ova Odluka će se objaviti u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije. 
 

Obrazloženje 
 Općina Andrijaševci je temeljem Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zemljišta u 
vlasništvu Općine Andrijaševci od 21.12.2021.godine, KLASA: 320-01/21.-01/05, URBROJ: 
2188/02-03-21-1, dana 03.01.2022. godine na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, 
www.andrijasevci.hr i oglasnoj ploči Općine Andrijaševci objavila Javni natječaj za davanje u zakup 
zemljišta u vlasništvu Općine Andrijaševci od 21.12.2021. godine, KLASA: 320-01/21-01/05, 
URBROJ: 2188/02-03-21-1, za  katastarske čestice navedene u točki I. ove Odluke, upisane u 
zk.ul.br.573 k.o. Rokovci, ukupne površine 0,8713 ha s početnom zakupninom 458,31 kuna. 

U propisanom roku za dostavu ponuda pristiglo je ukupno 2 ponude i to ponuda Marka 
Rajkovića i Josipa Krznarića. 
 U provedenom postupku Javnog natječaja Povjerenstvo za davanje u zakup zemljišta u 
vlasništvu Općine Andrijaševci utvrdilo je kako je ponuda Marka Rajkovića, OIB:44119714474, 
Rokovci, S. Radića 137 s ponuđenim iznosom zakupnine od 3.850,00 kuna, ocijenjena najpovoljnijom 
te je donesena odluka o davanju u zakup predmetnog zemljišta Marku Rajković, OIB:44119714474, 
Rokovci, S. Radića 137 s ponuđenim iznosom zakupnine od 3.850,00 kuna kao najpovoljnijem 
ponuditelju. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 
 

        Predsjednik 
         Darko Duktaj mag.ing.el 
 
Dostaviti: 

1. Ponuditeljima, svima, 
2. Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci, ovdje 
3. Pismohrana, ovdje. 


