
                    
       REPUBLIKA HRVATSKA 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 
   OPĆINA STARA GRADIŠKA 
                  NAČELNIK 
 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 
6/18-pročišćeni tekst i 1/21), članka 17. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u 
vlasništvu Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška “ br. 4/20), načelnik 
Općine Stara Gradiška dana 01. srpnja 2022. godine donio je  
 

O D L U K U 
o odabiru najpovoljnije ponude 

za zakup zemljišta 

 
I. 

Odabire se ponuda tvrtke: 
 
Integral inženjering a.d.- Podružnica Zabok za građenje, OIB: 83396345605, Zabok, 

Matije Gubca 28, za zakup zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška označenog kao k.č.br. 
183, Stara Gradiška, livada površine 2,0000 ha i bara površine 5,1119 ha, k.o. Uskoc i, s 
godišnjom zakupninom u iznosu od 81.666,67 kuna. 
 

II. 
Zemljište iz točke I. ove Odluke daje se u zakup na rok od 3 (tri) godine. 
 
 

OBRAZLOŽENJE: 
Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stara Gradiška je sukladno 
odredbama članka 6. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Stara 
Gradiška („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška “ br. 4/20) provelo natječaj za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška označenog kao k.č.br. 183, Stara 
Gradiška, livada površine 2,0000 ha i bara površine 5,1119 ha, k.o. Uskoci. . 
Natječaj je objavljen dana 15.06.2022. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine 
Stara Gradiška. Rok za dostavu ponuda istekao je 30.06.2022. godine u 10:00 sati kada je i 
održano javno otvaranje ponuda. 
U roku za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta 
označenog kao k.č.br. 183, Stara Gradiška, livada površine 2,0000 ha i bara površine 5,1119 
ha, k.o. Uskoci, ponuditelja tvrtke Integral inženjering a.d.- Podružnica Zabok za građenje, 
OIB: 83396345605, Zabok, Matije Gubca 28, koja sadrži ponuđenu godišnju zakupninu u 
iznosu od 81.666,67 kuna. 
Pregledom ponude utvrđeno je da je ponuda potpuna i da ponuditelj ispunjava uvjete tražene 
natječajem. 
 
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.  
 

KLASA: 945-01/22-01/04 
URBROJ: 2178-24-01-22-10 
Stara Gradiška, 01. srpnja 2022. god.       

NAČELNIK 
 
             Velimir Paušić, dipl.ing., v.r 


