
 

Zagreb, 18. studenog 2014. 

 

Obavijest o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište  

u vlasništvu RH na području Grada Jastrebarskog 

 

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog u k.o. Cvetković (KLASA: 320-01/14-

04/104 URBROJ: 370-04-14-23, od 11. studenoga 2014.) za 1. proizvodno-tehnološku cjelinu, IVICI 

BATUŠIĆU, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Jastrebarskog, Cvetković 177, 

OIB: 24211373340, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom, na temelju provedenog Javnog poziva 

objavljenog 23. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči 

Općine. 

1. proizvodno-tehnološka cjelina površine 14,7024 ha, daje se u zakup na rok od 50 godina za 

koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 10.666,66 kn. 

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog u k.o. Cvetković (KLASA: 320-01/14-

04/104 URBROJ: 370-04-14-24, od 12. studenoga 2014.) za 2. proizvodno-tehnološku cjelinu, 

trgovačkom društvu Krmiva d.o.o., Zagreb, Tomićeva 3, OIB: 32498850104, ponuditelju s 

najpovoljnijom ponudom, na temelju provedenog Javnog poziva objavljenog 23. lipnja 2014. na mrežnim 

stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine. 

2. proizvodno-tehnološka cjelina površine 25,2020 ha, daje se u zakup na rok od 50 godina za 

koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 18.296,66 kn. 

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog u k.o. Cvetković (KLASA: 320-01/14-

04/104 URBROJ: 370-04-14-25, od 12. studenoga 2014.) za 4. proizvodno-tehnološku cjelinu, 

trgovačkom društvu Perfa-bio d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Donja Stubica, Golubovečka 44, 

OIB: 77145316465, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom, na temelju provedenog Javnog poziva 

objavljenog 23. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči 

Općine. 

4. proizvodno-tehnološka cjelina površine 10,8679 ha, daje se u zakup na rok od 50 godina za 

koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 7.607,53 kn. 

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog u k.o. Cvetković (KLASA: 320-01/14-



04/104 URBROJ: 370-04-14-26, od 12. studenoga 2014.) za 5. proizvodno-tehnološku cjelinu, 

trgovačkom društvu Perfa-bio d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Donja Stubica, Golubovečka 44, 

OIB: 77145316465, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom, na temelju provedenog Javnog poziva 

objavljenog 23. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči 

Općine. 

5. proizvodno-tehnološka cjelina površine 6,3865 ha, daje se u zakup na rok od 50 godina za 

koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 4.470,55 kn. 

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog u k.o. Cvetković (KLASA: 320-01/14-

04/104 URBROJ: 370-04-14-27, od 12. studenoga 2014.) za 6. proizvodno-tehnološku cjelinu, 

KRUNOSLAVU ŠIKTARU, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Jastrebarskog, 

Izimje 39, OIB: 34564681245, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom, na temelju provedenog Javnog 

poziva objavljenog 23. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za poljoprivredno zemljište i 

oglasnoj ploči Općine. 

6. proizvodno-tehnološka cjelina površine 15,9671 ha, daje se u zakup na rok od 50 godina za 

koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 8.700,00 kn. 

Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je Odluku o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Jastrebarskog u k.o. Jastrebarsko (KLASA: 320-

01/14-04/104 URBROJ: 370-04-14-28, od 12. studenoga 2014.) za 7. proizvodno-tehnološku cjelinu, 

ESMERALDI ZIDAREVIĆ, nositelju Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva iz Jastrebarskog, 

Ulica Petra Svačića 1, OIB: 42745084712, ponuditelju s najpovoljnijom ponudom, na temelju 

provedenog Javnog poziva objavljenog 23. lipnja 2014. na mrežnim stranicama Agencija za 

poljoprivredno zemljište i oglasnoj ploči Općine. 

7. proizvodno-tehnološka cjelina površine 1,2574 ha, daje se u zakup na rok od 50 godina za 

koju zakupnina u jednoj kalendarskoj godini iznosi 300,00 kn. 
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mr. sc. Blaženka Mičević 

 


