
Temeljem članka 48. Statuta Općine Motovun/Comune di Montona („Službene novine 
Grada Pazina“, broj 13/09.) i članka 1. stavka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u 
vlasništvu Općine Motovun ("Službene novine Grada Pazina" broj 13/09.) Općinski 
načelnik Općine Motovun dana 16. listopada 2009. godine donosi 
 
 
 

PRAVILNIK 

o davanju u zakup neizgrađenoga  

građevinskog  i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Motovun 

 

 

Članak 1. 
 Ovim Pravilnikom uređuje se način davanja u zakup neizgrađenoga građevinskog 
i poljoprivrednog zemljišta ( u daljnjem tekstu:  zemljište) u vlasništvu Općine Motovun  
i određuje visina naknade za zakup zemljišta. 

 

Članak 2.  
 Neizgrađeno građevinsko zemljište se daje u zakup radi iskorištavanja u 
poljoprivredne svrhe ili radi odlaganja stvari do privođenja namjeni određenoj prostornim 
planom. 
 Poljoprivredno zemljište se daje u zakup radi iskorištavanja u poljoprivredne 
svrhe. 
 Izuzetno, zemljište iz stavka 1. i 2. ovog članka može se dati u zakup i za druge 
namjene, pod uvjetom da se time ne mijenja kultura, klasa i namjena zemljišta što 
utvrđuje Općinski načelnik. 
 

Članak 3.  
 Zakupoprimatelj zemljišta može biti fizička ili pravna osoba, koja ima 
prebivalište odnosno sjedište na području Općine Motovun. 
 Izuzetno od prethodnog stavka, zakupoprimatelj može biti fizička ili pravna osoba 
koja ima prebivalište odnosno sjedište izvan područja Općine Motovun, ukoliko je to od 
interesa za Općinu Motovun, što utvrđuje Općinski načelnik. 
 

Članak 4.  
 Neizgrađeno građevinsko zemljište se daje u zakup do pet (5) godina za uzgoj 
jednogodišnjih nasada radi iskorištavanja u poljoprivredne svrhe ili za odlaganje stvari. 

Ugovor se može produžiti sa istim zakupoprimateljem  za daljnjih pet godina pod 
uvjetom da poštuje sve odredbe ugovora i uredno plaća zakupninu. 
 U slučaju privođenja neizgrađenog građevnog zemljišta namjeni određenoj 
prostornim planom, prije isteka roka zakupa, ugovor se raskida bez otkaznog roka, s time 
da će se zakupoprimatelju nadoknaditi šteta samo na usjevima i plodovima koji se tom 
prilikom unište, ako je uzgoj takvih usjeva i plodova u skladu sa ugovorom. 
 Poljoprivredno zemljište se daje u zakup najviše na rok od dvadeset (20) godina 
ovisno o vrsti nasada. 
 



Članak 5.  
 Zemljište se daje u zakup putem natječaja ili neposrednom pogodbom. 
 Odluku o raspisivanju natječaja donosi Općinski načelnik. 
 Neposrednom pogodbom može se zemljište dati u zakup osobama ukoliko isto 
čini okućnicu zgrade u njihovu vlasništvu ili se nalazi u neposrednoj blizini zgrade, te  
kada je za davanje zemljišta u zakup utvrđen poseban interes Općine Motovun, što 
utvrđuje Općinski načelnik. 
 Odluku o davanju u zakup neposrednom pogodbom donosi Općinski načelnik na 
pisani zahtjev ili na temelju vlastitog prijedloga. 

 

Članak 6.  
 Natječaj raspisuje načelnik, a provodi se prikupljanjem pisanih ponuda. 
 Prikupljanje pisanih ponuda je postupak u kojem podnositelji svoje ponude 
dostavljaju u pisanom obliku u zatvorenim omotnicama. 

Natječaj provodi Natječajna komisija za provedbu javnog natječaja za prodaju i 
zakup nekretnina u vlasništvu Općine Motovun (u daljnjem tekstu: Komisija) koju 
imenuje Općinski načelnik, a Jedinstveni upravni odjel obavlja  stručne poslove vezane 
za provedbu natječaja. 
 Natječaj se  objavljuje  na oglasnim pločama Općine Motovun, te na službenim 
internet stranicama Općine Motovun. 
  

Članak 7. 
 U postupku provedbe natječaja najprije se utvrđuje koje ponude ispunjavaju opće 
i posebne uvjete natječaja, polazeći od općih propisa (opći uvjeti), te posebnih odredaba 
natječaja (posebni uvjeti). 
 Ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka odbacit će se kao 
nevaljane. 
 Kao najpovoljnija ponuda utvrdit će se ona ponuda kojom se ispunjavaju opći i 
posebni uvjeti natječaja, te ona koja sadrži najpovoljniji gospodarski program korištenja 
zemljišta uz najpovoljnije financijske uvjete. 
 

Članak 8. 
 Natječaj za davanje u zakup  zemljišta sadrži: 
1. podatke o zemljištu ( površina, i ostali podatke za pobližu oznaku zemljišta), 
2. postojanje prvenstvenog prava, 
3. djelatnost koja će se obavljati na zemljištu, 
4. početni iznos zakupnine, 
5. iznos jamčevine ukoliko se traži,  
6. rok za sklapanje ugovora, 
7. rok i način plaćanja zakupnine, 
8. vrijeme na koje se ugovor o zakupu sklapa, 
9. rok, način i mjesto dostave ponude, 
10. mjesto i vrijeme otvaranja pisanih ponuda, 
11. ovlaštenje da Općinski načelnik može poništiti natječaj ili dio natječaja, bez 
obrazloženja, 
12. ostalo od značaja za natječaj. 



 
Članak 9. 

 Elemente natječaja u smislu prethodnog članka ovog Pravilnika  utvrđuje 
Općinski načelnik prilikom donošenja Odluke o raspisivanju natječaja. 
 Pisana ponuda obvezno sadrži: 
1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja s naznakom prebivališta ili boraviša, 
odnosno sjedišta i OIB, 
2. oznaku zemljišta, 
3. ponuđenu natječajnu zakupninu, 
4. obrazloženi gospodarski program. 
Uz ponudu se prilaže: 
1. dokaz o prebivalištu i državljanstvu, odnosno registraciji, 
2. dokaz o uplaćenoj jamčevini, ukoliko se traži, 
3. ovlaštenje, odnosno punomoć (za predstavnike, odnosno ovlaštene opunomoćenike), 
4. dokaz o prvenstvenom pravu za osobe utvrđene ovim Pravilnikom, ukoliko to pravo 
žele ostvariti,  
5. potvrdu da ponuđač nema dugovanja spram Općine po bilo kojoj osnovi, 
6. druge elemente koje utvrdi Općinski načelnik. 

 

Članak 10. 
 Pravo prvenstva u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva: 
 - pravo vlasnika zgrada, kada je nekretnina izložena natječaju određena kao 
okućnica ili je u neposrednoj blizini njihove zgrade, 
 - pravo suvlasnika najvećeg dijela, odnosno suvlasnika dijela neizgrađene 
građevinske parcele ili poljoprivredne parcele, 
 - pravo korisnika zemljišta koji te nekretnine drže u zadnjem, mirnom i 
nesmetanom posjedu neprekidno najmanje od  01. siječnja 1985. godine. 

 

Članak 11. 
 Pod ponuđenom natječajnom zakupninom u smislu ovog Pravilnika 
podrazumijeva se iznos koji natjecatelj nudi , a ona ne može biti niža od početne cijene 
zakupnine. 
 Početna natječajna zakupnina utvrđuje se na način da se pomnoži početna cijena 
zakupnine s površinom određenog zemljišta, što ujedno predstavlja iznos jamčevine na 
natječaju, ukoliko se jamčevina traži. 
 

Članak 12. 
 Otvaranje i razmatranje ponuda provodi Komisija, na mjestu i u vremenu 
utvrđenom u natječaju, na način da utvrdi koje su ponude zaprimljene i koji su ponuditelji 
nazočni. 
 O tijeku sjednice Komisije vodi se zapisnik kojeg po okončanju sjednice 
potpisuju predsjednik Komisije i zapisničar. 
 Po otvaranju svake omotnice Komisija upoznaje nazočne sa sadržajem ponude. 
 Nepravovremene i nepotpune ponude Komisija neće uzeti u raspravljanje već će 
se zapisnički utvrditi njihova nevaljanost i donijeti odluku o njihovom odbacivanju. 



 Valjane ponude Komisija razmatra i utvrđuje da li su ispunjeni propisani uvjeti, te 
usporedbom  zapisnički utvrđuje koju ponudu smatra najpovoljnijom. 
 Ako je za isto zemljište prispjelo više valjanih najpovoljnijih ponuda koje su 
istovjetne po visini zakupnine Komisija će usmenim nadmetanjem između takvih 
ponuditelja utvrditi koja je ponuda najpovoljnija. 
 Usmeno nadmetanje provest će se na mjestu i u vrijeme koje odredi Komisija 
sukladno Pravilima usmenog nadmetanja koje donosi Općinski načelnik. 

 

Članak 13. 
 Zapisnik o provedenom natječaju s prijedlogom ponude za koju smatra da je 
najpovoljnija, Komisija dostavlja Općinskom načelniku radi donošenja odluke o odabiru 
najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o zakupu. 
 Prijedlog Komisije iz prethodnog stavka za Općinskog načelnika nije obvezujući, 
ali ukoliko donese odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja nije sukladna navedenom 
prijedlogu Općinski načelnik je istu dužan obrazložiti. 
 

Članak 14. 
 Ponuditelj koji ostvari pravo na sklapanje ugovora o zakupu zemljišta dužan je u 
roku od osam dana od dana primitka obavijesti pristupiti u Jedinstveni upravni odjel i 
zaključiti ugovor o zakupu. 
 Ponuditelj koji nakon donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka odustane od 
sklapanja ugovora ili ne pristupi potpisivanju ugovora u roku određenom za sklapanje 
ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine ukoliko je ista predviđena natječajem, 
a zemljište će se ponovno izložiti natječaju ili ponuditi slijedećem ponuditelju s 
najpovoljnijom ponudom. 

 

Članak 15. 
 Ponuditeljima kojima su ponude utvrđene kao nevaljane ili nepovoljne, uplaćena 
jamčevina vratit će se u roku od osam dana od dana donošenja odluke Općinskog 
načelnika o najpovoljnijoj ponudi. 
 Ponuditelju koji odustane od ponude prije nego se izvrši otvaranje ponuda, 
uplaćena jamčevina vratit će se u roku od osam dana od zaprimanja izjave o odustanku 
od ponude. 
  

Članak 16. 
 Ugovor o zakupu izrađuje Jedinstveni upravni odjel na temelju raspisanog 
natječaja, ovog Pravilnika, ostalih važećih propisa i zaključka Općinskog načelnika, te 
takav ugovor nudi zakupniku na potpisivanje. 
 

Članak 17. 
 Pored elemenata utvrđenih Zakonom, ugovor o zakupu sadrži i odredbu kojom se 
zakupnik obvezuje prihvatiti povećanje zakupnine koja će eventualno uslijediti tijekom 
trajanja zakupa, prema odlukama Općinskog načelnika, te druge odredbe  od značaja za 
ugovor. 

Članak 18. 
 Ugovor o zakupu potpisuje Općinski načelnik. 



Članak 19. 
 Zakupodavac može otkazati ugovor i u slučaju: 
- ako zakupnik korištenjem prostora ometa ostale suvlasnike nekretnine u mirnom 
korištenju suvlasničkih dijelova, 
- ako zakupnik bez opravdanih razloga dulje od šest mjeseci ne koristi zemljište, 
- ako zakupljeno zemljište daje u podzakup bez suglasnosti zakupodavca, 
- ako zakupnik izgubi pravo na obavljanje djelatnosti, 
- u slučaju privođenja neizgrađenog građevnog zemljišta namjeni određenoj prostornim 
planom, s time da će se zakupoprimatelju nadoknaditi šteta samo na usjevima i 
plodovima koji se tom prilikom unište, ako je uzgoj takvih usjeva i plodova u skladu sa 
ugovorom, prema procjeni sudskog vještaka 
- u slučaju neplaćanja zakupnine u roku od 3 mjeseca od dospjele obveze. 
 U slučajevima iz stavka 1. ovog članka  ugovor se raskida bez otkaznog roka. 
 

Članak 20. 
 Početna visina zakupnine za zakup zemljišta iznosi: 
 1. za poljoprivredne svrhe - 0,05 kuna po m2 - godišnje, 
            2. neizgrađeno građevinsko zemljište u poljoprivredne svrhe 
               - 0,10 kuna po m2 - godišnje   
 3. radi odlaganja stvari - 1,00 kuna po m2- godišnje. 

Za zemljište dano u zakup neposrednom pogodbom po članku 5. stavku 3. 
ugovori se zaključuju po početnoj cijeni iz prethodnog stavka. 
 Izuzetno, kada je za davanje zemljišta u zakup utvrđen poseban interes Općine 
Motovun, Općinski načelnik utvrđuje početnu visinu zakupnine. 
 

Članak 21. 
 Zakupnina se placa godišnje i to: jednokratno za iznos zakupnine do 500,00 kuna, 
a za veće iznose zakupnina se placa u dvije rate i to: 50% kod sklapanja ugovora, a 50% 
u roku od tri mjeseca. 
  

Članak 22. 
 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti o Pravilnik o davanju u zakup 
neizgrađenoga građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području Općine Motovun 
("Službene novine Grada Pazina", broj 05/07.). 
 

Članak 23. 
 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave, a objavit će se u „Službenim 
novinama Grada Pazina i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, 
Sv.Petar u Šumi i Tinjan“. 
 
KLASA:940-01/09-01/06 
URBROJ: 2163/05-04-09-1 
Motovun, 16. listopada 2009. 
    

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE MOTOVUN 

Slobodan Vugrinec, v.r. 


