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Na temelju članka 35.stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 

(Narodne novine broj, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 

38/09, 153/09 i 143/12, 152/14), članka 32.Statuta Grada Lipika („Službeni glasnik Grada Lipika 3/09, 

7/11, 2/13, 2/14, 1/18, 4/18, 1/20, 3/20), Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj __. sjednici održanoj 

__.veljače 2021. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspolaganju građevinskim zemljištem u Poduzetničkoj zoni 2 

 

I. UVODNI DIO 

Članak 1. 

Poduzetnička zona 2 (u daljnjem tekstu: Zona) osnovana je Odlukom o osnivanju poduzetničkih zona 

u Gradu Lipiku – pročišćeni tekst (Službeni glasnik Grada Lipika br. 9/15). 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena prava građenja, poticajne mjere, postupak osnivanja prava 

građenja i postupak prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Lipika na području Zone, sve u 

k.o. Lipik i to: 

Redni 

broj u 

DPU 

K.č.br. Vrsta kulture POVRŠINA 

9 1484/18 ORANICA 7.121 

10 1484/17 ORANICA 7.314 

17 1484/33 ORANICA 3.993 

18 1484/32 ORANICA 6.889 

19 1484/29 ORANICA 10.156 

20 1484/28 ORANICA 6.045 

21 1484/27 ORANICA 4.049 

22 1484/24 ORANICA 11.937 

23 1484/23 ORANICA 8.429 

24 1484/22 ORANICA 5.608 

25 1484/21 ORANICA 6.015 

  UKUPNO: 77.556 

Organizacija, korištenje i namjena prostora te ostali urbanistički uvjeti na području Zone određeni su 

Detaljnim planom uređenja Poduzetničke zone II u Lipiku (Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/08). 

 

II. UVJETI RASPOLAGANJA ZEMLJIŠTEM 

a) Uvjeti osnivanja prava građenja 

Članak 2. 

Grad Lipik će zemljištem raspolagati putem javnog natječaja temeljem uvjeta utvrđenih ovom 

Odlukom. 

Zona ima uređene prometne površine te svaki poduzetnik ima mogućnost priključka na sustav 

vodoopskrbe i odvodnje te mogućnost priključka elektroenergetsku mrežu na rubu parcele. 

 

Članak 3. 
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Početni iznos jednogodišnje naknade za osnovano pravo građenja na građevinskim česticama u 

vlasništvu Grada Lipika navedene u čl. 1. ove odluke je 0,50 kn/m² do isteka roka od 36 mjeseci od 

sklapanja ugovora o pravu građenja, odnosno 5 kn/m² nakon isteka roka od 36 mjeseci. 

Pravo građenja osniva se na određeno vrijeme koje može trajati najduže 60 mjeseci (5 godina). 

 

Članak 4. 

Natjecati se mogu pod jednakim uvjetima domaće i strane pravne i fizičke osobe registrirane za 

obavljanje djelatnosti koja dovodi do ostvarenja cilja raspolaganja zemljištem – povećanje gospodarske 

aktivnosti i zaposlenosti koje se želi ostvariti prodajom zemljišta i izgradnjom objekata kako bi se 

povećao fizički obujam proizvodnje i zaposlenost - koje ispunjavaju uvjete i kriterije utvrđene 

natječajnom dokumentacijom. 

 

b) Uvjeti prodaje građevinskog zemljišta 

Članak 5. 

U slučaju da je nositelj prava građenja sagradio gospodarski objekt na građevinskom zemljištu iz gore 

navedenog Ugovora i pribavio urednu uporabnu dozvolu, isti može kupiti građevinsko zemljište uz 

korištenje mjera i poticaja određenih ovom Odlukom. 

 

Članak 6. 

Nositelj prava građenja ima pravo prvokupa zemljišta opterećenog pravom građenja, koje će se 

prodavati putem Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta opterećenog pravom građenja po 

tržišnoj vrijednosti u trenutku osnivanja prava građenja. Pravo prvokupa uredit će se ugovorom o 

osnivanju prava građenja. 

Tržišna vrijednost utvrdit će se na temelju procjene ovlaštenog procjenitelja te će biti navedena u 

javnom natječaju za osnivanje prava građenja. 

 

Članak 7. 

Nositelj prava građenja dužan je volju za kupnjom zemljišta na kojem ima pravo građenja iskazati 

pismom namjere prema vlasniku zemljišta nakon što poslovni prostor bude izgrađen i dobivena uporabna 

dozvola u roku osnovanog prava građenja. 

Ako to ne učini u navedenom roku vlasnik zemljišta ima pravo donijeti odluku i raspisati natječaj za 

prodaju zemljišta koje je opterećeno pravom građenja. 

 

Članak 8. 

Korisnik prava građenja dužan je registrirati tvrtku sa sjedištem na području grada Lipika prije 

kupovine zemljišta na kojem je osnovano pravo građenja. 

 

III. POTICAJNE MJERE 

Članak 9. 

Pogodnosti koje se nude poduzetnicima koji grade u Zoni: 

Mjera 1. Poticaji vezani za pravo građenja i kupoprodaju 

a) Pravo građenja uz godišnju naknadu od 0,50 kn/m² do isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja 

ugovora o pravu građenja, odnosno 5 kn/m² nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora 

o pravu građenja. 

b) Kupoprodaja nakon osnivanja prava građenja uz umanjenje cijene građevinskog zemljišta ovisno 

o vremenu izgradnje gospodarskog objekta: 

- Umanjenje cijene građevinskog zemljišta za 100% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen 

prije isteka roka od 24 mjeseca od sklapanja; 

- Umanjene cijene građevinskog zemljišta za 75% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije 

isteka roka od 36 mjeseca od sklapanja ugovora o pravu građenja; 
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- Umanjene cijene građevinskog zemljišta za 50% ukoliko je gospodarski objekt sagrađen prije 

isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja 

c) Zapošljavanje osoba s područja grada Lipika kroz dobivanje olakšice za opravdane troškove 

novih popunjenih radnih mjesta u Zoni kao umanjenje kupoprodajne cijene: 

- Umanjenje kupoprodajne cijene u visini od 20% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta 

(bruto II godišnjih plaća) za otvaranje 1 – 4 radna mjesta; 

- Umanjenje kupoprodajne cijene u visini od 40% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta 

(bruto II godišnjih plaća) za otvaranje 5 – 9  radnih mjesta; 

- Umanjenje kupoprodajne cijene u visini od 70% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta 

(bruto II godišnjih plaća) za otvaranje 10 - 20 radnih mjesta; 

- Umanjenje kupoprodajne cijene u visini od 100% prihvatljivih troškova novog radnog mjesta 

(bruto II godišnjih plaća) za otvaranje ≥ 20 radnih mjesta. 

Broj zaposlenih za čije zapošljavanje je odobrena olakšica ne smije se smanjivati najmanje 2 

(dvije) godine od dana zapošljavanja. 

Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene 

radnike i odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i 

potvrde ili obrasci nadležne Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike te druga 

odgovarajuća dokumentacija definirana ugovorom. 

 

Stope poticaja i olakšica izražene u postotku umanjenja cijene zemljišta u ukupnom iznosu ne mogu 

iznositi više od 100% cijene zemljišta. 

 

Mjera 2. Poticaji vezani za gradnju objekta 

a) Komunalni doprinos - Grad Lipik oslobađa 100% komunalnog doprinosa sve poduzetnike koji 

grade u Zoni. 

b) Električna energija - svaki poduzetnik koji gradi u Zoni ostvaruje pravo na besplatno priključenje 

na sustav električne energije do 25 kW. 

 

Mjera 3. Poticaji vezani za poslovanje u Zoni 

a) Komunalna naknada – poduzetnici koji grade u Zoni se oslobađaju komunalne naknade kako 

slijedi: 

a. U prvoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 100% komunalne naknade; 

b. U drugoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 50% komunalne naknade; 

c. U trećoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 25% komunalne naknade. 

 

Članak 10. 

Poticajne mjere iz čl. 9. ove Odluke smatraju se potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 

te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno važećim pravilima 

iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, serija L 

br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17). 

Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male 

vrijednosti dužan davatelju potpore iz ovog Programa dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti 

primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male 

vrijednosti. 

Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da 

mu je dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male 

vrijednosti po pojedinim korisnicima. 

 

IV. OBVEZE KUPCA 

Članak 11. 
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Godišnja naknada za pravo građenja uplaćivati će se jednom godišnje, najkasnije do 31. prosinca za 

tekuću godinu. Naknada se plaća u kunama na poslovni račun Grada Lipika. 

 

Članak 12. 

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je vlasniku zemljišta i osnivaču prava građenja - Gradu 

Lipiku pri potpisivanju Ugovora o osnivanju pravu građenja predati zadužnicu u iznosu do 50.000,00 

kuna (slovima: pedesettisućakuna), za eventualne buduće tražbine vlasnika zemljišta. 

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne podmiri dospjele obveze po ispostavljenom računu, vlasnik 

zemljišta Grad Lipik može podnijeti zadužnicu na plaćanje i naplatiti sve do visine dospjelog duga i u tom 

slučaju najpovoljniji ponuditelj se obvezuje izdati novu zadužnicu za preostale obveze. 

Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne plati naknadu u roku, dužan je platiti i zakonsku zateznu kamatu 

od dana dospijeća obroka od uplate. 

 

Članak 13. 

Nositelj prava građenja ne može pravo građenja, za vrijeme njegova trajanja, prenijeti na neku drugu 

fizičku osobu ili trgovačko društvo ili ga opteretiti bilo kojim uknjiženim ili neuknjiženim stvarnim 

pravom bez izričite pisane suglasnosti ili odobrenja Grada Lipika, a svakako ne prije ostvarenja 50% 

investicije na zemljištu na kojem je osnovano pravo građenja. Investicija se odnosi isključivo na gradnju 

objekta temeljem građevinske dozvole, a način dokazivanja ostvarenja investicije utvrdit će se ugovorom 

o osnivanju prava građenja. Ako se dopusti nositelju prava građenja da optereti pravo građenja isto se 

može opteretiti najviše do iznosa potrebnog za završetak investicije. 

Nositelj prava građenja ne može izgrađeni poslovni objekt unijeti u svoj temeljni kapital ili temeljni 

kapital drugog trgovačkog društva. 

Sve naprijed navedene zabrane upisuju se u zemljišnu knjigu. U slučaju nepoštivanja predmetnih 

ograničenja, Grad Lipik ovlašten je raskinuti Ugovor o osnivanju prava građenja. 

Kad ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor o osnivanju prava građenja za vrijeme njegova 

trajanja, dotad naplaćena naknada na ime prava građenja neće se vratiti nositelju prava građenja. 

U slučajevima kad je prema Ugovoru o osnivanju prava građenja Grad Lipik ovlašten raskinuti 

ugovor, nositelj prava građenja nema pravo na povrat dotad uplaćene naknade na ime prava građenja, 

dužan je platiti sve dospjele naknade na ime prava građenja te se odriče bilo kakvih odštetnih zahtjeva 

prema Gradu Lipiku. 

Ugovor o osnivanju prava građenja podliježe solemnizaciji te ima snagu ovršne isprave sukladno 

članku 23. Ovršnog Zakona Republike Hrvatske. 

 

Članak 14. 
Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je po potpisu Ugovora o osnivanju prava građenja: 

- ishodovati svu potrebnu tehničku dokumentaciju potrebnu za početak izgradnje na 

građevinskom zemljištu koje je ponuđeno Javnim natječajem za osnivanje prava građenja na 

nekretninama u Poduzetničkoj zoni Lipik II u roku od godine dana; 

- na zemljištu koje je predmet ovog Javnog natječaja za osnivanje prava građenja izgraditi 

poslovni objekt sukladno važećim propisima o građenju i važećoj prostorno-planskoj 

dokumentaciji u roku od pet godina. 

 

V. RASPISIVANJE I PROVEDBA NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA 

 

Članak 15. 

Gradonačelnik Grada Lipika raspisat će javni natječaj za osnivanje prava građenja, uz uvjete i kriterije 

određene ovom odlukom. 

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Lipika. 

Javni natječaj otvoren je sve od trenutka dok sve građevinske čestice navedene u članku 1. ove Odluke 

ne budu opterećene pravom građenja. 



5 
 

Javni natječaj mora sadržavati podatke o zemljištu na kojem je moguće osnovati pravo građenja te sve 

odgovarajuće uvjete i kriterije propisane ovom odlukom. 

Ponuda minimalno mora sadržavati: Poslovni plan s naznakom djelatnosti koja će se obavljati, dokaz 

o pravnoj sposobnosti, dokaze ispunjenja odgovarajućih uvjeta i kriterija propisanih natječajem. 

Detaljan popis obvezne dokumentacije bit će propisan javnim natječajem. 

 

Članak 16. 

Provedbu natječaja, te postupak otvaranja i pregleda ponuda provodi Povjerenstvo za provedbu 

natječaja koje će imenovati gradonačelnik Grada Lipika. 

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

 

Članak 17. 

Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 100% početnog iznosa jednogodišnje 

naknade za pravo građenja kod ponude za osnivanje prava građenja na određenoj parceli koja je predmet 

Javnog natječaja na poslovni račun Grada Lipika. 

U slučaju odustanka u bilo kojem trenutku do sklapanja Ugovora o osnivanju prava građenja 

najpovoljniji ponuditelj nema pravo na povrat uplaćene jamčevine. 

Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u naknadu za pravo građenja, a ostalim 

ponuditeljima jamčevina se vraća u roku 15 dana od datuma odabira najpovoljnijeg ponuditelja. 

 

Članak 18. 

Rangiranje pristiglih ponuda za pojedine čestice utvrditi će se prema slijedećim kriterijima: 

najpovoljnija je ponuda onog ponuditelja koji je ponudio najvišu godišnju naknadu za pravo građenja po 

m² pojedine čestice za prvih 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja. 

U slučaju da postoji dva ili više ponuditelja koji imaju istovjetne ponude te zadovoljavaju kriterije 

javnog natječaja, prednost se daje ponuditelju koji je prvi dostavio svoju ponudu u Grad Lipik. 

 

Članak 19. 
Grad Lipik, kao vlasnik ponuđenog građevinskog zemljišta će nakon provedenog javnog natječaja za 

osnivanje prava građenja donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom će biti određena: 

godišnja naknada za pravo građenja do isteka roka od 36 mjeseci, odnosno godišnja naknada za pravo 

građenja nakon isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja Ugovora o osnivanju pravu građenja  

Grad Lipik sklopit će sa najpovoljnijim ponuditeljem Ugovor o osnivanju prava građenja u roku od 15 

dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. 

 

VI. RASPISIVANJE I PROVEDBA NATJEČAJA ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA 

 

Članak 20. 

Nakon iskaza interesa za kupnju zemljišta sukladno odredbama ove Odluke gradonačelnik Grada 

Lipika raspisat će javni natječaj za prodaju zemljišta opterećenog pravom građenja, uz uvjete i kriterije 

određene ovom odlukom. 

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku, na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Lipika. 

Javni natječaj otvoren je 8 dana od dana objave u dnevnom tisku. 

Javni natječaj mora sadržavati podatke o zemljištu koje je predmet kupoprodaje, tržišnu cijenu 

ponuđenog zemljišta u punom iznosu te umanjenu sukladno poticajnim mjerama propisanim ovom 

odlukom te sve odgovarajuće uvjete i kriterije propisane ovom odlukom. 

Ponuda minimalno mora sadržavati:, dokaz o pravnoj sposobnosti, dokaz o izgrađenosti objekta, 

dokaze ispunjenja odgovarajućih uvjeta i kriterija propisanih natječajem. 

Detaljan popis obvezne dokumentacije bit će propisan javnim natječajem. 

 

Članak 21. 
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Provedbu natječaja za prodaju te postupak otvaranja i pregleda ponuda provodi Povjerenstvo za 

provedbu natječaja koje će imenovati gradonačelnik Grada Lipika. 

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana. 

 

Članak 22. 

Pravo prvokupa zemljišta opterećenog pravom građenja ima nositelj prava građenja na tom zemljištu. 

 

Članak 23. 
Grad Lipik, kao vlasnik ponuđenog građevinskog zemljišta će nakon provedenog javnog natječaja za 

prodaju zemljišta opterećenog pravom građenja donijeti Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja 

kojom će biti određena kupoprodajna cijena. 

Grad Lipik sklopit će sa najpovoljnijim ponuditeljem kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana 

konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. 

 

VII. OSTALE ODREDBE 

 

Članak 24. 

Ugovor o pravu građenja će se raskinuti ako nad nositeljem prava građenja bude otvoren stečajni 

postupak ili bilo koji drugi postupak s ciljem prestanka njegovog pravnog subjektiviteta ili ovršni 

postupak u kojem je kao predmet ovrhe navedeno pravo građenja. 

Ukoliko se ugovor o osnivanju prava građenja raskida krivnjom nositelja prava građenja, osnivač 

prava građenja može u roku od 30 dana od dana raskida ugovora pozvati nositelja prava građenja da o 

svom trošku i riziku ukloni izvedene radove, ili to može o trošku nositelja prava građenja izvršiti osnivač 

prava građenja. 

Nositelj prava građenja dozvoljava osnivaču prava građenja da bez njegovog daljnjeg pitanja ili 

odobrenja izvrši brisanje prava građenja u slučaju neizvršavanja ugovornih obveza u rokovima i na način 

određen ugovorom.  

Sve troškove u svezi ovjeravanja Ugovora, trošak postupka upisa osnivanja prava građenja ili 

vlasništva u zemljišnoj knjizi, kao i eventualne druge troškove, poreze i pristojbe, snosit će nositelj prava 

građenja. 

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 25. 

Svi postupci pokrenuti po Odluci o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog zemljišta u 

Poduzetničkoj zoni 2 (Službeni glasnik Grada Lipika 10/2014, 5/2019, 4/2020) završit će se po 

odredbama navedene odluke. 

 

Članak 26. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima, cijeni i postupku prodaje građevinskog 

zemljišta u Poduzetničkoj zoni 2 (Službeni glasnik Grada Lipika 10/2014, 5/2019, 4/2020). 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 

 

Gradsko vijeće Grada Lipika 

 

Mladen Dolić, ing.el. 

 

KLASA:  

URBROJ: 2162/02-03/1-21-1 

 


