
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM IZLAGANJU  

PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA 

 

 

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine 

broj:20/18.) i članka 41. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica 

Đakovačka broj:1/09., 1/13. i 1/18.), općinski načelnik objavio je dana 05.prosinca 2018.godine  

mogućnost za Javni  uvid u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske  na području Općine Satnica Đakovačka. 

 

Obavijest o javnom uvidu bila je objavljena u lokalnom tisku 

 

 
 



, na oglasnoj ploči, te na službenoj internetskoj stranici www.satnica-djakovacka.hr 

 

https://www.satnica-djakovacka.hr/javni-uvid-u-program-raspolaganja-poljoprivrednim-

zemljistem-u-vlasnistvu-rh-2/ 

 

 
 

 

Javni uvid trajao je petnaest (15) dana, u vremenu od 5.12.2018. do 20.12.2018. godine. 

 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Satnica Đakovačka bio je izložen u prostorijama Općine Satnica 

Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka, svakim dan u navedenom razdoblju 

od 9:00 do 13:00 sati. 

 

Prigovori na Program su se mogli dostaviti do 20.12.2018.godine u pisanom obliku na adresu: 

Općina Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 28, 31 421 Satnica Đakovačka ili putem maila: 

opcina.satnica.djakovacka@os.t-com.hr 

 

Tijekom javnog uvida dostavljeno je ukupno pet (5) prigovora na predloženi Program 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Satnica Đakovačka. Četiri (4) prigovora dostavljena su putem maila, dok je jedan prigovor 

dostavljen osobno. 

 

Sukladno članku 29. stavak 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine 

broj:20/18.), o prigovorima je odlučilo Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na svojoj 

sjednici održanoj 21.prosinca 2018.godine. 

 

Prigovori su se odnosili na predloženu maksimalnu površinu koja se može dati u zakup 

pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi. U dostavljenim prigovorima predloženo je da ta površina 

bude veća nego je predloženo. Jedan prigovor se odnosio na Popis katastarskih čestica koje čine 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Satnica Đakovačka – korisnik poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
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Republike Hrvatske nije dostavio ugovor o korištenju Općini Satnica Đakovačka, te stoga nije 

bio evidentiran trenutni oblik korištenja kč.br.1735/1., k.o. Satnica Đakovačka. Općinsko vijeće 

Općine Satnica Đakovačka prihvatilo je ovaj prigovor. 

 

Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka nakon razmatranja dostavljenih prigovora odlučilo 

je da ne prihvaća niti jedan prigovor koji se odnosi na visinu maksimalne površine koja se može 

dati u zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi. 

 

 


