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Satnica Đakovačka, 29. ožujak 2022. godine 



1 Službeni glasnik broj 3 

 
 

            

 

Na temelju članka 41. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni 

glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/21.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na 

svojoj 9. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine donosi  

 

 

Odluku o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Pravilnika o koeficijentima 

složenosti radnih mjesta u ustanovi Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Pravilnika o koeficijentima 

složenosti radnih mjesta u ustanovi Dječji vrtić Petar Pan Satnica Đakovačka (dalje u tekstu: 

Odluka) daje se suglasnost na koeficijente kako slijedi: 

 

Članak 2. 

 

„ Upravno  vijeće određuje da plaću  radnika Dječjeg vrtića Petar Pan Satnica Đakovačka čini 

umnožak osnovice za obračun plaće službenika i koeficijent složenosti poslova radnog mjesta 

na koje je radnik raspoređen, kako slijedi:  

 

Medicinska sestra – zdravstveni/a voditelj/ica – VSS 

OSOBLJE KOJE NE OBAVLJA 

ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 

KOEFICIJENT 

MEDICINSKA SESTRA – MAGISTRA 

SESTRINSTVA – VSS 

1,37 

 

Odgojitelj ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja -  VŠS  

OSOBLJE KOJE OBAVLJA ODGOJNO 

OBRAZOVNI RAD 

KOEFICIJENT 

Odgojitelj VŠS – sa položenim stručnim 

ispitom 

1,365 

 

  Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Satnica Đakovačka. 
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA: 601-04/22-01/54          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2158-34-02-22-1 

 

Satnica Đakovačka, 29.03.2022.         Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r. 
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Na temelju članka 41. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

broj:10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni 

glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/21.) Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na 

svojoj 9. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine donosi  

 

 

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o produljenom radnom vremenu vrtića u 

svrhu produljenog boravka djece u sklopu projekta „Vrijeme je za igru“ 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom daje se suglasnost na Odluku o produljenom radnom vremenu vrtića u svrhu 

produljenog boravka djece u sklopu projekta „Vrijeme je za igru“, KLASA:601-04/22-01/46, 

URBROJ:2158-34-01-22-1. 

 

 

Članak 2. 

 

Odluku o produljenom radnom vremenu vrtića u svrhu produljenog boravka djece u sklopu 

projekta „Vrijeme je za igru“, KLASA:601-04/22-01/46, URBROJ:2158-34-01-22-1, sastavni 

je dio ove Odluke. 

 

  Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Satnica Đakovačka. 

 
R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA:   601-04/22-01/55         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2158-34-02-22-1 

 

Satnica Đakovačka, 29. ožujka 2022.             Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r. 
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Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 

137/15. i 123/17., 98/19. i 144/20. - pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Satnica 

Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj:2/21.), na svojoj 9. sjednici 

održanoj 29. ožujka 2022. godine,  Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka, donosi 

 

 

ODLUKU 

o isplati novčane pomoći umirovljenicima 

 

 

Članak 1. 

 

 Umirovljenicima sa područja Općine Satnica Đakovačka sa mirovinom manjom od 

2.500,00 kuna isplatit će se jednokratna novčana pomoć povodom uskršnjih blagdana u 

iznosu od 300,00 kuna.  

 

Članak 2. 

 

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Satnica Đakovačka prikupiti podatke potrebne 

za isplatu iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Satnica Đakovačka. 

 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

KLASA:   551-05/22-01/14    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2158-34-02-22-1 

 

Satnica Đakovačka, 29.03.2022.                       Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r. 
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Na temelju članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica 

Đakovačka broj: 2/21.) i članka  5. Zaključka o provođenju postupka prodaje nekretnina u 

vlasništvu Općine Satnica Đakovačka u k.o. Gašinci i k.o. Satnica Đakovačka (Službeni 

glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 1/22.), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka 

na svojoj 9. sjednici održanoj 29. ožujka 2022.  godine, donosi 
 

O D L U K U 

o odabiru najpovoljnijih ponuditelja po javnom natječaju  

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Satnica Đakovačka 

 

Članak 1.  

 

Na temelju provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Satnica 

Đakovačka utvrđene su najpovoljnije ponude za nekretnine kako slijedi: 

 

 

1. Nekretnina kč.br. 249., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu  

   1/13, ukupne površine voćnjak 1071 m
2
 , livada površine 5154  m

2
, izgrađeno zemljište  

    površine  210 m
2 

, Odlukom Općinskog   vijeća utvrđena je  početna cijena nekretnine u  

    iznosu 1 kn/m
2
,  što bi iznosilo 2.145,00  kuna  kuna. 

   Anto Novaković iz Gašinaca, Stjepana Radića 15., OIB: 99175869794, utvrđuje se kao  

   jedini i   najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom u iznosu 1 kn/m
2
. 

 

2. Nekretnina kč.br.128/2., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,  

    ukupne površine vinograd 861 m
2
 , Odlukom Općinskog vijeća   utvrđena je  početna cijena  

    nekretnine u iznosu 1 kn/m
2
,  što bi iznosilo 861,00 kuna. 

    Janez Hrenko iz Gašinaca, Stjepana Radića 97., OIB: 93584650513, utvrđuje se kao jedini i  

    najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom od  1.000,00 kuna. 

 

3. Nekretnina kč.br. 105/2., k.o. Gašinci vlasništvo Općine Satnica Đakovačka u dijelu 1/1,  

    ukupne površine vrt 971 m
2
 . Odlukom Općinskog vijeća utvrđena je  početna cijena  

    nekretnine u iznosu 1 kn/m
2
,  što bi iznosilo 971,00 kuna. 

    Danijel Divjak iz Gašinaca, S. Radića 76, OIB: 32260928659, utvrđuje se kao jedini i  

    najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom od  1.000,00 kuna. 

 

 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se općinski načelnik za sklapanje ugovora o kupoprodaji s odabranim 

ponuditeljima iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 3. 

 

Upis vlasništva u zemljišne knjige biti će moguć po dobivanju tabularne isprave, nakon 

podmirenja ukupne cijene navedene u kupoprodajnom ugovoru. 
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Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 

Satnica Đakovačka. 

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

KLASA:    940-04/22-01/07   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

URBROJ: 2158-34-02-22-1 

 

Satnica Đakovačka,  29.03.2022. .              Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r. 

 

___________________________________________________________________________ 

           

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 

115/18, 98/19) i članka 30. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica 

Đakovačka“ broj:2/21.), a na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka, Općinsko vijeće Općine Satnica 

Đakovačka, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine donosi 

 

Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka 

 

I. 

a) Zakup na rok od 25 godina 

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na rok od 25 godina kako slijedi: 

 

1. ANTIĆ, obrt za poljoprivredu, vl. Antonio i Antun Tarnaj, Ante Starčevića 1, Satnica Đakovačka, 

OIB:29533743330, stočar kojemu nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla, mladi 

poljoprivrednik 

- vlasnik poljoprivrednog obrta 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 

- broj uvjetnih grla 49,22 

- površine koje koristi 34,92 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 15,73 ha 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. 
Satnica 

Đakovačka 
13 1963 ORANICA 5,2788 2.053,45 

 

4.106,90 
stočar kojemu nedostaje površina 
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2. 
Satnica 

Đakovačka 
23 1863 ORANICA 5,9105 2.299,18 

 

4.598,36 
stočar kojemu nedostaje površina 

3. 
 

Gašinci 
62 766 ORANICA 4,5147           1.756,21 

 
3.512,42 

stočar kojemu nedostaje površina 

4. 
Satnica 

Đakovačka 
3 2270 ORANICA 2,9686  

1.232,51 

 
2.465,02 

 

 

 

mladi poljoprivrednik 

 5. 
Satnica 

Đakovačka 
3 2270 PAŠNJAK 0,5801 

6. 
Satnica 

Đakovačka 
10 1954 ORANICA 7,7456 3.013,03 

 

6.026,06 
dosadašnji posjednik   

 

7. 
Satnica 

Đakovačka 
12 1957 PAŠNJAK 2,5874 346,71 

 

 

693,42 
dosadašnji posjednik   

 

8. 
Satnica 

Đakovačka 
21 1869 PAŠNJAK 5,7123  

1.777,96 

 

 
3.555,92 

 

 

dosadašnji posjednik   
 9. 

Satnica 
Đakovačka 

21 1869 ORANICA 2,6029 

UKUPNO 37,9009    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 1. ove Odluke iznosi 24.958,10 kuna. 

Zakupnina  

za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj 

razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do kraja 

prosinca tekuće godine. 

 

2. BRANA, obrt u poljoprivredi, vl. Vinko Sičaja, Matije Gupca 3, Gašinci, OIB: 79198883458, stočar 

kojemu nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla, mladi poljoprivrednik 

- vlasnik poljoprivrednog obrta 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 

- broj uvjetnih grla 31,52 

- površine koje koristi 10,75 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 22,847 ha 

 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 59 758 ORANICA 11,0274 4.289,65 
8.579,30 

stočar kojemu nedostaje površina 

2. Gašinci 98 1473 ORANICA 2,2067 858,41 
1.716,82 

stočar kojemu nedostaje površina 

3. Gašinci 64 779 ORANICA 15,9117 6.189,65 
12.379,30 

mladi poljoprivrednik 

4. Gašinci 84 1414 ORANICA 19,7084 7.666,56 
15.333,12 

mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 48,8542    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 2. ove Odluke iznosi 38.008,54 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 
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3. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo DOMAGOJ BOŽUR, Bana Jelačića 67, Satnica 

Đakovačka, OIB:75075420823, stočar kojemu nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla, 

mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 

- broj uvjetnih grla 12,2 

- površine koje koristi 4,62 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 8,338 ha 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 
općine 

PTC 
broj 

Broj 
katastarske 

čestice 

Katastarska 
kultura 

Površina  
(ha) 

Početna 
zakupnina      

(kn) 

Postignuta 
cijena 

Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

2 2295 ORANICA 8,0838 3.144,59 6.289,18 stočar kojemu nedostaje površina 

2. Satnica 
Đakovačka 

40 1710/3 ORANICA 10,3917 4.042,37 8.084,74 mladi poljoprivrednik 

3. Satnica 
Đakovačka 

41 1381 ORANICA 2,4979  
 
 

1.303,63 

 
 
 

2.607,26 

 

 

 

mladi poljoprivrednik 

4. Satnica 
Đakovačka 

41 1381 LIVADA 0,2744 

5. Satnica 
Đakovačka 

41 1381 PAŠNJAK 0,2611 

6. Satnica 
Đakovačka 

41 1381 PAŠNJAK 1,6531 

7. Satnica 
Đakovačka 

48 2300 ORANICA 17,5871 6.841,38 13.682,76 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 40,7491    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 3. ove Odluke iznosi 30.663,94 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

4. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo IVAN BARIŠIĆ-JAMAN, Kralja Tomislava 50, Satnica 

Đakovačka, OIB: 78166067461, stočar kojemu nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 

- broj uvjetnih grla 64,69 

- površine koje koristi 10,1107 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 60,0372 ha 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

19 1877 ORANICA 16,4112 6.383,95 12.767,90 stočar kojemu nedostaje površina 

 
2. 

Satnica 
Đakovačka 

 
20 

 
1870 

 
ORANICA 

 
10,5089 

 
4.087,96 

8.175,92 stočar kojemu nedostaje površina 
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3. Satnica 

Đakovačka 
38 1735/1 ORANICA 11,9992 4.667,68 9.335,36 stočar kojemu nedostaje površina 

4. Gašinci 53 729 ORANICA 4,6391 1.804,60 3.609,20 stočar kojemu nedostaje površina 

5. Gašinci 56 743/1 ORANICA 5,9519 2.315,28 4.630,56 stočar kojemu nedostaje površina 

UKUPNO 49,5103    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 4. ove Odluke iznosi 38.518,94 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

5. BOŽUR, obrt za uzgoj divljači i turističke usluge, vl. Josip Božur, V. Nazora 5, Satnica Đakovačka, 

OIB:84417110570, stočar kojemu nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla 

- vlasnik poljoprivrednog obrta 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- broj uvjetnih grla 18,40 

- površine koje koristi 2,98 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 16,962 ha 

 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

4 2243 ORANICA 12,7090 4.943,80 9.887,60 stočar kojemu nedostaje površina 

UKUPNO 12,7090    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 5. ove Odluke iznosi 9.887,60 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

6. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, MIRKO LASLO, Braće Radića 25, Satnica Đakovačka, 

OIB:95635923407, stočar kojemu nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla, dosadašnji 

posjednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- broj uvjetnih grla 52,25 

- površine koje koristi 11,9485 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 44,3316 ha 

 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

33 1754 ORANICA 21,2829 8.279,04 16.558,08           stočar kojemu nedostaje površina 
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2. Satnica 
Đakovačka 

34 1747 ORANICA 28,6815 11.157,10 22.314,20             dosadašnji posjednik 

UKUPNO 49,9644    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 6. ove Odluke iznosi 38.872,28 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

7. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, STANKO VALJETIĆ, Braće Radića 9, Satnica 

Đakovačka, OIB:81206825488, stočar kojemu nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- broj uvjetnih grla 58,82 

- površine koje koristi 12,29 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 51,183 ha 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

36 1743/1 ORANICA 12,8220 4.987,75 9.975,50 stočar kojemu nedostaje površina 

2. Satnica 
Đakovačka 

42 1153 ORANICA 12,7278 4.951,11 9.902,22 stočar kojemu nedostaje površina 

3. Satnica 
Đakovačka 

47 1095 ORANICA 23,4504 9.122,20 18.244,40 stočar kojemu nedostaje površina 

UKUPNO 49,0002      

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 7. ove Odluke iznosi 38.122,12 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

8. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, TOMISLAV TARNAJ, Ante Starčevića 4, Satnica 

Đakovačka, OIB:30623171491, dosadašnji posjednik 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 17 2113 ORANICA 18,4483 7.176,38 14.352,76 dosadašnji posjednik 

2. Satnica 
Đakovačka 

18 2116 ORANICA 0,3747  

3.258,17 

 

6.516,34 

 

dosadašnji posjednik 
3. Satnica 

Đakovačka 
18 2117 ORANICA 8,0011 

UKUPNO 26,8241    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 8. ove Odluke iznosi 20.869,10 kuna. 
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Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

9. M-AGRO, obrt u poljoprivredi, vl. Marko Šalković, k.t.28, satnica, OIB:72086783261, mladi 

poljoprivrednik 

- vlasnik poljoprivrednog obrta 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- dodatni kriterij sjemenska proizvodnja 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

1 2298 ORANICA 19,4470  

8.612,39 

 

17.224,78 

 

mladi poljoprivrednik 
2. Satnica 

Đakovačka 
1 2298 PAŠNJAK 7,8173 

3. Satnica 
Đakovačka 

32 1772 ORANICA 21,6166 8.408,85 16.817,70 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 48,8809    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 9. ove Odluke iznosi 34.042,48 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

10. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo MARIO ŽIVKOVIĆ, Kralja Tomislava 27, Gašinci, OIB: 

55211819795, mladi poljoprivrednik, dosadašnji posjednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 76 1306 ORANICA 6,3129 2.455,71 4.911,42 mladi poljoprivrednik 

2. Gašinci 77 1318 ORANICA 4,0016 1.556,62 3.113,24 dosadašnji posjednik 

3. Gašinci 90 1708 ORANICA 14,7483 5.737,08 11.474,16 dosadašnji posjednik 

4. Gašinci 91 1711 PAŠNJAK 0,4172  

8.262,67 

 

16.525,34 

dosadašnji posjednik 

5. Gašinci 91 1711 ORANICA 21,0971 

6. Gašinci 95 1479 ORANICA 1,9177 745,98 1.491,96 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 48,4948    
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Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 10. ove Odluke iznosi 37.516,12 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

11. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo KNEZIČIĆ BENJAMIN, Matije Gupca 26, Gašinci, OIB: 

52962942570, mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 61 764 ORANICA 10,7168 4.168,83 8.337,66 mladi poljoprivrednik 

2. Gašinci 81 1402 ORANICA 17,5026 6.808,51 13.617,02 mladi poljoprivrednik 

3. Gašinci 82 1404 ORANICA 17,1892 6.686,59 13.373,18 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 45,4086    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 11. ove Odluke iznosi 35.327,86 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

12. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo JOSIP LASLO, Braće Radića 25, Satnica Đakovačka, 

OIB: 78607549912, mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

16 2107 ORANICA 18,0904 7.037,16 14.074,32 mladi poljoprivrednik 

2. Gašinci 57 751 ORANICA 18,9823 7.384,11 14.768,22 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 37,0727    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 12. ove Odluke iznosi 28.842,54 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

13. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo KNEZIČIĆ IVAN, Matije Gupca 24, Gašinci, OIB: 

68609638261, mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
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R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 83 1414 ORANICA 19,7084 7.666,56 15.333,12 mladi poljoprivrednik 

2. Gašinci 88 1687 ORANICA 30,2237 11.757,01 23.514,02 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 49,9321    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 13. ove Odluke iznosi 38.847,14 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

14. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo KIŠIĆ IVICA, Bana Jelačića 37, Satnica Đakovačka, 

OIB: 27058053597, mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

30 1777 ORANICA 19,2313 7.480,97 14.961,94 mladi poljoprivrednik 

2. Gašinci 89 1690 ORANICA 26,4980  

10.419,67 

 

20.839,34 

 

mladi poljoprivrednik 3. Gašinci 89 1690 LIVADA 0,4071 

UKUPNO 46,1364    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 14. ove Odluke iznosi 35.801,28 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

15. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo BOŽUR VEDRAN, Bana Jelačića 69, Satnica Đakovačka, 

OIB: 72776465871, mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  
 

R.br. Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 71 923/1 ORANICA 12,1179 4.713,86 

 

9.427,72 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 12,1179    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 15. ove Odluke iznosi 9.427,72 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 
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16. ILINAC, obrt za poljoprivredu i usluge, vl. IVAN ŠIFNER, S. Radića 21, Gašinci                                                                                

OIB: 21296307429, mladi poljoprivrednik 

- vlasnik poljoprivrednog obrta 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 74 1277 PAŠNJAK 6,4933 870,10 1.740,20 mladi poljoprivrednik 

2. Gašinci 75 1291 ORANICA 29,7481  

11.627,07 

 

23.254,14 

 

mladi poljoprivrednik 3. Gašinci 75 1291 PAŠNJAK 0,4109 

UKUPNO 36,6523    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 16. ove Odluke iznosi 24.994,34 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

17. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo BOŽICA VUJANOVIĆ, Bana Josipa Jelačića 54, Satnica 

Đakovačka, OIB: 61130880434, mladi poljoprivrednik 

- nositeljica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisana u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunila 41 godinu  
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 92 1699 ORANICA 28,8601 11.226,57 22.453,14 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 28,8601    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 17. ove Odluke iznosi 22.453,14 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

18. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ŽELJKO KATARIN, Stjepana Radića 81, Gašinci, OIB: 

74664384588, mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 97 1692 ORANICA 33,3508 12.973,46 25.946,92 mladi poljoprivrednik 

3. Gašinci 87 1682/1 ORANICA 16,1659 6.288,53 12.577,06 mladi poljoprivrednik 
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UKUPNO 49,5167    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 18. ove Odluke iznosi 38.523,98 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

19. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo VUJANOVIĆ TATJANA, Bana J. Jelačića 105, Satnica 

Đakovačka , OIB: 75510045674, mladi poljoprivrednik  

- nositeljica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisana u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunila 41 godinu  
 

R.br. 
Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 72 928 ORANICA 21,0667 8.194,94 16.389,88          mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 21,0667    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 19. ove Odluke iznosi 16.389,88 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

20. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo UNTERAJNER MARKO, Grobljanska 45, Viškovci, OIB: 
79457975195, mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište/proizvodni objekt na području Općine 

Satnica  

   Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 

 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 69 919 ORANICA 27,6185 10.743,59 

 

21.487,18 mladi poljoprivrednik 

2. Gašinci 86 1680 ORANICA 17,6782 6.876,81 13.753,62 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 45,2967    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 20. ove Odluke iznosi 35.240,80 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

21. ABC obrt u poljoprivredi, vl. Željko Barišić Jaman, Kralja Tomislava 50, OIB: 18647098654, 

dosadašnji posjednik 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 
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- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

5 2251 ORANICA 1,8831  
5.936,52 

 

11.873,04 

dosadašnji posjednik 

2. Satnica 
Đakovačka 

5 2112 ORANICA 13,3779 

3. Satnica 
Đakovačka 

25 1807 ORANICA 14,9807 5.827,49 11.654,98 dosadašnji posjednik 

4. Satnica 
Đakovačka 

37 1735/2 ORANICA 16,6080 6.460,51 12.921,02 dosadašnji posjednik 

UKUPNO 46,8497    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 21. ove Odluke iznosi 36.449,04 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

22. ŠALKOVIĆ, obrt u poljoprivredi, Kralja Tomislava 26, Satnica Đakovačka, OIB: 29206588447, 

dosadašnji posjednik, poljoprivreda primarna djelatnost 

- vlasnik poljoprivrednog obrta 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište/ na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- dodatni kriterij sjemenska proizvodnja 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 

 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

9 1949 ORANICA 15,3692 5.978,61 11.957,22 dosadašnji posjednik 

2. Satnica 
Đakovačka 

26 1815 ORANICA 1,0956 426,18 852,36 poljoprivreda primarna djelatnost 

3. Satnica 
Đakovačka 

29 1775 ORANICA 17,8300 6.935,87 13.871,74 dosadašnji posjednik 

UKUPNO 34,2948    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 22. ove Odluke iznosi 26.681,32 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

23. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo OPG JASMINKA FRANJIĆ, Bana Jelačića 97, Satnica 

Đakovačka, OIB:00569856272, dosadašnji posjednik 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunila sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 



16 Službeni glasnik broj 3 

 
 

1. Satnica 
Đakovačka 

15 2105 ORANICA 11,8915 4.625,79 9.251,58 dosadašnji posjednik 

UKUPNO 11,8915    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 23. ove Odluke iznosi 9.251,58 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

24. LASLO, obrt u poljoprivredi, vl. Danijel Laslo, Braće Radića 54, Satnica Đakovačka, OIB: 

01273102458, dosadašnji posjednik 

 - poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

22 1867 ORANICA 22,7219 8.838,81 17.677,62 dosadašnji posjednik 

2. Satnica 
Đakovačka 

27 1802 ORANICA 12,5161 4.868,76 9.737,52 dosadašnji posjednik 

UKUPNO 35,2380    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 24. ove Odluke iznosi 27.415,14 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

25. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo IVAN LASLO, Braće Radića 65, Satnica Đakovačka, 

OIB: 62319649646, dosadašnji posjednik 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

28 1802 ORANICA 9,7561 3.795,12 7.590,24 dosadašnji posjednik 

2. Satnica 
Đakovačka 

31 1773 ORANICA 24,5675 9.556,75 19.113,50 dosadašnji posjednik 

3. Gašinci 60 762 ORANICA 8,8259 3.433,27 6.866,54 dosadašnji posjednik 

UKUPNO 43,1495    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 25. ove Odluke iznosi 33.570,28 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

26. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo IVICA JOSIPOVIĆ, Bana Jelačića 27, Satnica 

Đakovačka, OIB: 31650740481, dosadašnji posjednik 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 
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- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

35 1743/2 ORANICA 17,7842 6.918,05 13.836,10 dosadašnji posjednik 

UKUPNO 17,7842    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 25. ove Odluke iznosi 13.836,10 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

 

27. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ANITA VUJANOVIĆ, Kralja Tomislava 100, Satnica 

Đakovačka, OIB: 52211441705, stočarica kojoj nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla 

 - nositeljica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- broj uvjetnih grla 15,31 

- površine koje koristi 3,06 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 13,475 ha 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunila 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 51 722 LIVADA 1,2612  

 

5.946,34 

 

 

11.892,68 

 

 

Mladi poljoprivrednik 

 

2. Gašinci 51 722 ORANICA 1,3057 

3. Gašinci 51 722 ORANICA 12,5490 

4. Gašinci 51 722 LIVADA 0,7638 

5. Gašinci 54 733 ORANICA 3,0285  

3.628,35 

 

7.256,70 

Stočar kojemu nedostaje površina 

 6. Gašinci 54 733 LIVADA 8,9101 

UKUPNO 27,8183    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 27. ove Odluke iznosi 19.149,38 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

28. SATNICA MILK d.o.o., Ante Starčevića 160, Satnica Đakovačka, OIB:18713494631,  

- pravna osoba u rangu mikro i malih poduzeća 

- poljoprivreda osnovna djelatnost 

- stočar kojemu nedostaju poljoprivredne površine 

- broj uvjetnih grla 209,05 

- površine koje koristi 173,50 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 39,11 ha 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica Đakovačka 



18 Službeni glasnik broj 3 

 
 

 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 

Đakovačka 

44 1144 ORANICA 0,6440 250,52 501,04 Stočar kojemu nedostaje površina 

 

2. Satnica 
Đakovačka 

45 1101 ORANICA 3,1836 1.238,42 2.476,84 Stočar kojemu nedostaje površina 
 

3. Satnica 

Đakovačka 

46 1098 ORANICA 4,8007 1.867,47 3.734,94 Stočar kojemu nedostaje površina 

 

4. Satnica 
Đakovačka 

49 1079/1 ORANICA 3,1911 1.241,33 2.482,66 Stočar kojemu nedostaje površina 
 

UKUPNO 11,8194    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 25. ove Odluke iznosi 9.195,48 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

 

29. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo IVAN VUJANOVIĆ, Josipa Bana Jelačića 8, Satnica 

Đakovačka, OIB: 14264439842, mladi poljoprivrednik 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu  

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 52 727 PAŠNJAK 4,4538  

12.102,99 

 

24.205,98 

 

mladi poljoprivrednik 2. Gašinci 52 727 ORANICA 29,5789 

3. Gašinci 55 742 ORANICA 12,7611 4.964,06 9.928,12 mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 46,7938    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 28. ove Odluke iznosi 34.134,10 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

 

30. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo SLAVKO SIČAJA, Matije Gupca 28, Gašinci, OIB: 

10352633485, dosadašnji posjednik 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1 Gašinci 66 784 ORANICA 20,5155  

8.373,60 

 

16.747,20 

 

dosadašnji posjednik 2. Gašinci 66 785 ORANICA 1,0105 

3. Gašinci 67 850/1 ORANICA 18,5542  

9.446,12 

 

18.892,24 

 

dosadašnji posjednik 4. Gašinci 67 854 ORANICA 5,7289 
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UKUPNO 45,8091    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 29. ove Odluke iznosi 35.639,44 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

31. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo VLADO SIČAJA, Matije Gupca 30, Gašinci, OIB: 

18170131449, dosadašnji posjednik 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 68 918 ORANICA 24,2172 9.420,49 18.840,98 dosadašnji posjednik 

2. Gašinci 78 1368 ORANICA 14,4348 5.615,13 11.230,26 dosadašnji posjednik 

UKUPNO 38,6520    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 30. ove Odluke iznosi 30.071,24 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

32. AGRO-MODUL, obrt u poljoprivredi, vl. Katarina Novaković, A.G.Matoša 3, Satnica Đakovačka, 

OIB:64083004465 

 - dosadašnji posjednik 

-  poljoprivreda primarna djelatnost 

-  mirni posjed na temelju ugovora 

-  ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

-  prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 

Đakovačka 

11 1956 ORANICA 20,7137 8.057,62 16.115,24 dosadašnji posjednik 

UKUPNO 20,7137    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 30. ove Odluke iznosi 16.115,24 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

33. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Janjušić Tomica, Kralja Tomislava 10, Gašinci, OIB: 

76251753779, dosadašnji posjednik, poljoprivreda primarna djelatnost 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište/ na području Općine Satnica 

Đakovačka 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 
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1. Gašinci 70 920 ORANICA 25,8788 10.066,85 20.133,70 dosadašnji posjednik  

2. Gašinci 85 1676 ORANICA 22,1956 8.634,08 17.268,16 poljoprivreda primarna djelatnost 

UKUPNO 48,0744    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 31. ove Odluke iznosi 37.401,86 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

34. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo KIŠIĆ JANJA, Bana Jelačića 35, Satnica Đakovačka, 

OIB: 86854665131, poljoprivreda primarna djelatnost 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva  

- upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 79 1370 ORANICA 33,0828  
12.885,53 

 
25.771,06 

 
poljoprivreda primarna djelatnost 

2. Gašinci 79 1370 PAŠNJAK 0,1219 

UKUPNO 33,2047    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 32. ove Odluke iznosi 25.771,06 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

35. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo MIJO BRANDAFI, Matije Gupca 1, Gašinci, 

OIB:34110409960 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica Đakovačka 

 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

 

1. 

 

Gašinci 

 

58 

 

756 

 

ORANICA 

 

15,9668 

 

6.211,08 

 

12.422,16 

 

poljoprivreda primarna djelatnost 

UKUPNO 15,9668    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 32. ove Odluke iznosi 12.422,16 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

 

36. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo DARKO VUJANOVIĆ, Vladimira Nazora 10, Satnica 

Đakovačka  

      OIB:27845875146, poljoprivreda primarna djelatnost 

- nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica Đakovačka 

- prihvaćena najviša ponuđena cijena 
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R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

 

1. 

 

Gašinci 

 

63 

 

776 

 

ORANICA 

 

34,9363 

 

13.590,22 

 

 

27.180,44 

 

poljoprivreda primarna djelatnost 

UKUPNO 34,9363    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 32. ove Odluke iznosi 27.180,44 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

37. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo PERO BARIŠIĆ-JAMAN, Svetog Roka 7, Satnica 

Đakovačka  

      OIB:91071609727, fizička ili pravna osoba koja ima prebivalište ili sjedište ili proizvodni objekt u 

funkciji  

      poljoprivredne proizvodnje na području JLS 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica Đakovačka 

- prihvaćena najviša ponuđena cijena 

 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

 

1. 

 

Satnica 
Đakovačka 

 

43 

 

1153 

 

ORANICA 

 

12,7278 

 

4.951,11 

 

9.902,22 

 

Fizička ili pravna osoba koja ima 
prebivalište ili sjedište ili proizvodni 

objekt u funkciji poljoprivredne 

proizvodnje na području Općine 
Satnica Đakovačka 

UKUPNO 12,7278    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 32. ove Odluke iznosi 9.902,22 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

 

38. SLAŠĆAK d.o.o., Grobljanska 70, Viškovci, OIB:21378456986, zadruge i trgovačka društva 

- registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti  

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

65 780 ORANICA 6,1151 2.378,77 4.757,54 zadruge i trgovačka društva 

UKUPNO 6,1151    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 34. ove Odluke iznosi 4.757,54 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

 

39. Farma Tokić, vl. Danijela Tokić, obrt u poljoprivredi, Vladimira Nazora 100, Tomašanci, 

OIB:12561487588, fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom 
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R.br. Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Gašinci 73 930 PAŠNJAK 3,7893 507,76 1.015,52 fizičke i pravne osobe koje se 

bave poljoprivrednom 

proizvodnjom 

2. Gašinci 80 1383 PAŠNJAK 1,0853 145,43 290,86 fizičke i pravne osobe koje se 

bave poljoprivrednom 

proizvodnjom 

3. Gašinci 93 932 PAŠNJAK 3,9087 523,76 1.047,52 fizičke i pravne osobe koje se 

bave poljoprivrednom 

proizvodnjom 

4. Gašinci 94 1378 PAŠNJAK 1,1133 149,18 298,36 fizičke i pravne osobe koje se 

bave poljoprivrednom 

proizvodnjom 

5. Gašinci 96 1529 PAŠNJAK 2,0731 277,79 555,58 fizičke i pravne osobe koje se 

bave poljoprivrednom 

proizvodnjom 

UKUPNO 11,9697    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 38. ove Odluke iznosi 3.207,84 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

 

 

b) Zakup na rok od 5 godina 

Prihvaća se kao najpovoljnija ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske na rok od 5 godina kako slijedi: 

 

40. ANTIĆ, obrt za poljoprivredu, vl. Antonio i Antun Tarnaj, Ante Starčevića 1, Satnica Đakovačka, 

OIB:29533743330, stočar kojemu nedostaje površina u odnosu na broj uvjetnih grla, mladi 

poljoprivrednik 

- vlasnik poljoprivrednog obrta 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- 3 godine do objave natječaja vlasnik ili posjednik stoke 

- 3 godine do objave natječaja upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica Đakovačka 

- do objave natječaja nije napunio 41 godinu 

- mirni posjed na temelju ugovora 

- ispunio sve obveze iz ugovora koji je istekao/gospodarski program 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 

- broj uvjetnih grla 49,22 

- površine koje koristi 34,92 ha 

- površine koje nedostaju (+ 10%) 15,73 ha 

  
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

 
1. 
 

 

 
Satnica 

Đakovačka 

 
14 

 
2103 

 
ORANICA 

 
10,4851 

 
4.078,70  

8.157,40 
mladi poljoprivrednik 

UKUPNO 10,4851    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 36. ove Odluke iznosi 8.157,40 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 
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do kraja prosinca tekuće godine. 

 

41. ŠALKOVIĆ, obrt u poljoprivredi, Kralja Tomislava 26, Satnica Đakovačka, OIB: 29206588447, 

poljoprivreda primarna djelatnost 

- vlasnik poljoprivrednog obrta 

- poljoprivreda primarna djelatnost 

- upisan u Upisnik poljoprivrednika 

- 3 godine do objave natječaja ima prebivalište/sjedište na području Općine Satnica 

Đakovačka 

- prihvaća najvišu ponuđenu cijenu na natječaju 
 

R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

6 2255 ORANICA 2,1572 839,15 1.678,30 poljoprivreda primarna djelatnost 

2. Satnica 
Đakovačka 

24 1851 ORANICA 11,5490 4.492,56 8.985,12 poljoprivreda primarna djelatnost 

UKUPNO 13,7062    

Zakupnina za proizvodno-tehnološke cjeline označene u točki 37. ove Odluke iznosi 10.663,42 kune. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

42. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo SLAVKO LOZIĆ, Rapska 8, Đakovo, OIB: 

14739931918, fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom 
 

R.br. Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

39 1734 PAŠNJAK 2,4968 334,57 669,14 fizičke i pravne osobe koje se bave 
poljoprivrednom proizvodnjom 

UKUPNO 2,4968    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 38. ove Odluke iznosi 669,14 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

 

43. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo LUKA ZORIĆ, Omladinska 58, Viškovci, 

OIB:61037959928, fizičke i pravne osobe koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom 
 

 

R.br. Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 

broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 

kultura 

Površina  

(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 

cijena 
Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

7 2257 ORANICA 7,7016 2.995,92 5.991,84 fizičke i pravne osobe koje se bave 
poljoprivrednom proizvodnjom 

UKUPNO 7,7016    

Zakupnina za proizvodno-tehnološku cjelinu označenu u točki 38. ove Odluke iznosi 5.991,84 kuna. 

Zakupnina za prvu godinu zakupa plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini 

razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća 

do kraja prosinca tekuće godine. 

 

Proizvodno-tehnološke cjeline za koje nema odabira: 
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R.br. 

Naziv 

katastarske 

općine 

PTC 
broj 

Broj 

katastarske 

čestice 

Katastarska 
kultura 

Površina  
(ha) 

Početna 

zakupnina      

(kn) 

Postignuta 
cijena 

Kriterij odabira 

1. Satnica 
Đakovačka 

8 2148 PAŠNJAK 1,0250 137,35 
0,00 Nema odabira 

2. 
Gašinci 50 707/1 PAŠNJAK 0,4795 64,25 

0,00 Nema odabira 

2. 
Gašinci 50 707/1 PAŠNJAK 0,5680 76,11 

0,00 Nema odabira 

 
UKUPNO 2,0725 

   

 

 

II. 

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Osječko-baranjskoj 

županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 

Popis ponuditelja u natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta i prijedlog najpovoljnijeg ponuditelja 

prikazan je u propisanoj tablici za svaku proizvodno-tehnološku cjelinu i sastavni je dio ove Odluke. 

 

III.  

Na temelju ove Odluke i na nju dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, općinski načelnik 

Općine Satnica Đakovačka i podnositelj najpovoljnije ponude sklopit će ugovor o zakupu 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na koji je prethodno mišljenje dalo 

nadležno županijsko državno odvjetništvo. 

Ugovorom o zakupu ugovorit će se usklađivanje visine zakupnine za vrijeme trajanja ugovora radi 

očuvanja vrijednosti zakupnine. 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka“, uz 

prethodno pribavljenu suglasnost nadležnog Ministarstva. 

 

V. 

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka“. 

 

OBRAZLOŽENJE 

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka, KLASA: 945-05/21-02/02, URBROJ: 

2121/06-02/21-1 

Od 9. travnja 2021. godine, Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka objavilo je dana 19. travnja 

2021. godine Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Satnice Đakovačke, na web stranici Općine Satnica Đakovačka, https://www.satnica-
djakovacka.hr/, i na oglasnim pločama Općine Satnica Đakovačka. 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Satnica Đakovačka utvrdilo je da je na javni natječaj pristiglo 80 ponuda, od kojih su slijedeće 

nepotpune, odnosno nevažeće: 

 

1. OPG MARKO TOKIĆ, VELIKO POLJE 8, ŠIROKO POLJE, OIB:76638403922 – ponuda ne 

sadrži svu  

    dokumentaciju traženu natječajem, nije priložena potvrda Općine Satnica Đakovačka o stanju 

dugovanja. 

 

 

 

2. OPG BRANKA KOVAČEVIĆ, Bana Josipa Jelačića 83, Satnica Đakovačka,  OIB:23200623264                                                                                

       - ponuda ne sadrži svu dokumentaciju traženu natječajem, nije priložena potvrda Općine Satnica   

       Đakovačka o stanju dugovanja. 
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3. TOKIĆ, poljoprivredno gospodarstvo, vl. Goran Tokić, Đakovačka 26, Široko Polje, 

OIB:36923797582    

   ponuda nije potpuna i time je nevaljana jer nije priložena potvrda Općine Satnica Đakovačka o 

stanju    

   dugovanja. 

 

4.APRICIS d.o.o., Đakovačka 25, Široko Polje, OIB:06794108856 - ponuda nije potpuna i time je   

     nevaljana  jer nije priložena potvrda Općine Satnica Đakovačka o stanju dugovanja. 

 

5. OGRADE AGRO j.d.o.o., Stjepana Radića 71, Gašinci, OIB:98728983809 - ponuda nije valjana jer     

      gospodarski programi nisu potpisani i ovjereni od strane ponuditelja. 

 

 

Odlukom o odabiru najpovoljnije ponude za zakup obuhvaćena je površina od 1363,1466 ha 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Satnica Đakovačka, 

odnosno 96 proizvodno-tehnoloških cjelina (od ukupno 98 proizvodno-tehnoloških cjelina za koje je 

natječaj raspisan), po ukupno postignutoj godišnjoj zakupnini od 1.034.941,16 kuna. 

 

KLASA:   320-01/22-01/49 

URBROJ: 2158-34-03-22-1 

U Satnici Đakovačkoj, 29.03.2022. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Ivan Kuna, mag.ing.agr., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb 

2. Osječko-baranjska županija,  

    Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Županijska 4, 31000 Osijek 

3. ponuditeljima – svima 

4. pismohrana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



26 Službeni glasnik broj 3 

 
 

Na temelju članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine 

broj:84/21.) i članka 46. Statuta Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik Općine Satnica 

Đakovačka broj:2/21.) Općinsko načelnik Općine Satnica Đakovačka dana 29. ožujka 

2022.godine donosi 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o donošenju Izvješća Općine Satnica Đakovačka o provedbi  

Plana gospodarenja otpadom za 2021.godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 

Donosi se Izvješće Općine Satnica Đakovačka o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 

2021.godinu 

 

Članak 2. 

 

Izvješće Općine Satnica Đakovačka o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021.godinu 

sastavni je dio ovoga Zaključka. 

 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Općine Satnica Đakovačka i na službenoj 

internetskoj stranici Općine Satnica Đakovačka, www.satnica-djakovacka.hr. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 

 

 

 

KLASA:351-04/22-01/1 

URBROJ:2158-34-01-22-1 

 

  OPĆINSKI NAČELNIK  

 

Željko Šimić, v.r. 
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1. OPĆI PODACI 
 

Tablica 1. Opći podaci o Općini Satnica Đakovačka i davatelja javne usluge prikupljanja za Općinu 

Satnica Đakovačka 

Naziv JLS OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA 

Površina JLS 78,95 km² 

Broj stanovnika prema zadnjem popisu  1790 

Naziv davatelja javne usluge prikupljanja 

miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada 

koje djeluje na području JLS 

Univerzal d.o.o. 

Vladimira Nazora 68, 31400 Đakovo 

Naziv davatelja javne usluge prikupljanja 

posebnih kategorija otpada koje djeluje na 

području JLS  

Agroproteinka d.d. 

Strojarska cesta 11, 10 360 Sesvete 

Odluka o načinu pružanja javne usluge
1
 Odluka o načinu pružanja javne usluge 

prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada na području  

Općine Satnica Đakovačka (Službeni glasnik 

Općine Satnica Đakovačka broj:1/18., 11/18. i 

9/19.) 

Obveznik dostave podataka o količinama i 

vrstama otpada u Registar onečišćavanja u 

okoliš (ROO)
2
 za Općinu Satnica Đakovačka 

Univerzal d.o.o. 

Vladimira Nazora 68, 31400 Đakovo 

Datum dostave podataka o količinama i vrstama 

otpada u ROO za 2021.  

28.1.2022. 

Specifična količina komunalnog otpada, po 

stanovniku obuhvaćenom organiziranim 

odvozom, za 2021.godinu* 

 

0,4680 kg/stan/dan 

 

Obuhvaćenost stanovništva organiziranim 

skupljanjem i odvozom komunalnog otpada u 

%. 

 

100% 

Broj reciklažnih dvorišta 0 

Broj mobilnih reciklažnih dvorišta 1 

Broj eko otoka  

0 

Mjesto odlaganja otpada  - odlagalište 

 

Odlagalište Vitika 

Naknada za korištenje odlagališta otpada na 

području druge JLS  

NE 

 

*Specifična količina komunalnog otpada, po stanovniku obuhvaćenom organiziranim odvozom, za 

2021.godinu, iznosila je: spec. količina (kg/stan/dan) = količina otpada x 1000 / (broj stanovnika x 

365) = kg/stan/dan 

 

2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA GOSPODARENJA OTPADOM 

 

2.1. Postojeće građevine, uređaji i sustavi za gospodarenje otpadom na području Općine 

Satnica Đakovačka 
 

Popis reciklažnih dvorišta, eko otoka i mobilnih jedinica te detaljniji opis istih na području Općine 

Satnica Đakovačka prikazan je tablicama 2., 3., 4., 5., 6. i 7. u nastavku. 

                                                           
1
 Upisati puni naziv Odluke i broj Službenog glasnika u kojem je objavljena  

2 Dostava podataka obveznika sukladno
 
Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ br. 3/22)
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2.1.1. Reciklažna dvorišta, eko otoci i mobilne jedinice za gospodarenje otpadom 

 

Tablica 2. Popis reciklažnih dvorišta na području Općine Satnica Đakovačka  

Red. 

br. 

Naziv osobe 

koja upravlja 

reciklažnim 

dvorištem 

Broj reciklažnih 

dvorišta  

 

Adresa lokacije 

reciklažnog dvorišta 

Ključni broj 

prikupljenog 

otpada
3
  

 

Količina 

odvojeno 

prikupljenog 

otpada prema 

vrsti u 2021.  

(t) 

  1.  0   0,00 

 

 

Tablica 3. Popis eko otoka na području Općine Satnica Đakovačka  

Red. 

br. 

Naziv davatelja javne 

usluge 
Adresa lokacije  eko otoka 

Ključni broj 

prikupljenog 

otpada  

 

Količina 

odvojeno 

prikupljenog 

otpada prema 

vrsti u 2021.  

(t) 

  1.  Na području Općine Satnica 

Đakovačka nema eko otoka 

 0,00 

  

Tablica 4. Popis mobilnih reciklažnih dvorišta na području Općine Satnica Đakovačka  

Red. 

br. 

Naziv osobe 

koja upravlja 

mobilnim 

reciklažnim 

dvorištem 

Broj mobilnih 

jedinica i adresa 

sjedišta mobilne 

jedinice 

Nazivi naselja u 

kojem se prikuplja 

otpad posredstvom 

istih 

Ključni broj 

prikupljenog 

otpada  

 

Količina 

odvojeno 

prikupljenog 

otpada prema 

vrsti u 2021.  

(t) 

  1.  0   0,00 

 

Tablica 5. Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta na području Općine Satnica Đakovačka  

Izgradnja i 

opremanje RD
4
 

do 2021. godini 

Izgradnja i 

opremanje RD
5
 u 

2021. godini 

Nabavka opreme u 2021. Ukupno opreme 

NP NP NP NP 

 

Tablica 6. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području Općine Satnica 

Đakovačka  

Izgradnja i opremanje RD 

za građevni otpad-navesti 

predviđenu lokaciju i svu 

ishođenu dokumentaciju  

Trenutno odlaganje 

građevnog otpada-

lokacija  

Količina 

odloženog 

građevnog 

otpada (t) 

Predviđena lokacija za 

izgradnju plohe za 

odlaganje građevnog 

otpada koji sadrži azbest
6
 

 

Nema predviđene lokacije 

nije ishođena 

dokumentacija 

 

Nema predviđene 

lokacije 

 

0,00 

 

Nema predviđene lokacije 

 

                                                           
3
 ključni broj otpada  propisan  Pravilnikom o katalogu otpada („Narodne novine“  broj 90/15) 

4
Navesti do sada svu ishođenu dokumentaciju pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD) 

5
Navesti  svu ishođenu dokumentaciju za pojedinačno za svako reciklažno dvorište (RD) 

6
 Sukladno članku 59. stavak 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19, 

98/19) 
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Tablica 7. Izgradnja i opremanje kompostane za biorazgradivi otpad na području Općine Satnica 

Đakovačka – Nije primjenjivo  

Izgradnja i opremanje 

kompostane- navesti 

predviđenu lokaciju i svu 

ishođenu dokumentaciju  

Trenutna lokacija 

odlaganja 

biorazgradivog otpada 

Ključni brojevi 

otpada koji se 

oporabljuju u 

kompostani 

Ključni brojevi 

otpada koji su 

predviđeni za 

oporabu u 

kompostani 

Nema predviđene lokacije 

nije ishođena 

dokumentacija 

 

 

Kompostira se i koristi 

na vlastitim okućnicama 

 

 

 

 

 

 

 

3. PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM 

UKLANJANJU 

 

Na području Općine Satnica Đakovačka u 2021. nisu evidentirane nove lokacije divljih 

odlagališta.  
 

Tablica 8. Provedba mjera uklanjanja otpada  

Red.br.   Lokacija otpadom 

onečišćenog tla 

Ukupna količina 

odbačenog 

otpada 

Sanirano 

Da/Ne 

1. 

 

     

 

 

4.  PLAN GOSPODARENJA OTPADOM (PGO) OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA 

 

Općina Satnica Đakovačka je izradila Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018-2023.
7
 kako bi se 

uskladio s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.   

 

Tablica 9. Plan gospodarenja otpadom Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023.  

 

JLS je izradila PGO temeljem ZOGO 

 

DA 

Puni naziv PGO
8
 Plan gospodarenja otpadom Općine Satnica 

Đakovačka za razdoblje 2018-2023 

Plan objavljen u Službenom glasilu
9
  Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka 

broj:2/18 

Ishodovana suglasnost OBŽ (čl. 21. 

ZOGO)
10

 

 

DA, 26. ožujka 2018.godine 

Izrađeno Izvješće o provedbi PGO RH  

u 2020. god. 

DA 

Izvješće iz 2020. objavljeno u Službenom 

glasilu
11

 

Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka broj: 

5/21 

                                                           
7
 Upisati razdoblje za koje je donesen PGO  

8 Upisati Izmjene i dopune PGO ukoliko ih je bilo 
9 Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljen 
10

 Upisati datum 
11 Upisati broj Službenog glasnika u kojem je objavljeno izvješće 
11

 Upisati broj Službenog glasnika u kojem će biti objavljeno ili je već objavljeno izvješće 
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Broj Službenog glasnika u kojem će biti 

objavljeno Izvješće o provedbi PGO RH  

u 2021. god.  

Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka 

broj:3/22 

 

 

5. ODLUKE VAŽNE ZA PROVEDBU MJERA PGO RH NA PODRUČJU OPĆINE 

SATNICA ĐAKOVAČKA 

 

Tablica 10. Prikaz donesenih Odluka Općine Satnica Đakovačka 

 

JLS je izradila Odluku o načinu pružanja 

javne usluge temeljem ZOGO 

 

 

DA 

Puni naziv Odluke Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja 

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog 

komunalnog otpada na području  Općine Satnica 

Đakovačka  

Odluka objavljena u Službenom glasilu  Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka 

broj:1/18., 11/18. i 9/19. 

JLS je izradila Odluku o načinu pružanja 

javne usluge temeljem novog Zakona o 

gospodarenju otpadom („Narodne novine“  

broj 84/21) 

 

NE 

Puni naziv Odluke NE 

Odluka objavljena u Službenom glasilu NE 

JLS je izradila Odluku o sprječavanju 

odbacivanja otpada 

DA 

Puni naziv Odluke Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog 

odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje 

odbačenog otpada na području Općine Satnica 

Đakovačka   

Odluka objavljena u Službenom glasilu
12

 Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka 

broj:10/18., https://www.satnica-djakovacka.hr/wp-

content/uploads/2018/12/SLU%C5%BDBENI-

GLASNIK-BROJ-10-2018.pdf 

 

 

6. PROVEDBA MJERA GOSPODARENJA OTPADOM ODREĐENIH PGO RH ZA 

OSTVARENJE CILJEVA DEFINIRANIH PLANOM OPĆINE SATNICA 

ĐAKOVAČKA 
 

Tablica 11. Kućno kompostiranje   

Provedene aktivnosti do 2021. Provedene aktivnosti u 2021. 

 

Edukacija stanovništva  

 

 

NE 

Oprema za biorazgradivi otpad do 2021. 

 

Nabava opreme za biorazgradivi otpad u 2021. 

 

 

Za svako kućanstvo je osiguran komposter 

 

 

NE 

                                                                                                                                                                                     
 
12

 Napisati broj Službenog glasnika i link mrežne stranice na kojoj je Odluka objavljena 
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Tablica 12. Odvojeno sakupljene vrste otpada iz komunalnog otpada na kućnom pragu u 2021.godini 

Vrsta otpada 

 

Sakupljeno otpada (t) Oporabljeno otpada (t) Neiskoristivi dio 

otpada odložen na 

odlagalište (t) 

Papir i karton 22,02 Ne raspolažemo 

podatkom 

Ne raspolažemo 

podatkom 

metal Ne raspolažemo 

podatkom 

Ne raspolažemo 

podatkom 

Ne raspolažemo 

podatkom 

staklo Ne raspolažemo 

podatkom 

Ne raspolažemo 

podatkom 

Ne raspolažemo 

podatkom 

plastika 19,320 Ne raspolažemo 

podatkom 

Ne raspolažemo 

podatkom 

Glomazni otpad Ne raspolažemo 

podatkom 

Ne raspolažemo 

podatkom 

Ne raspolažemo 

podatkom 

    

 

 

  Tablica 13. Pregled provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti u 2021. godini 

Aktivnosti 

Informativna publikacija o 

gospodarenju otpadom 

NE 

Specijalizirani prilog u 

medijima (televizija ili radio) 

NE 

Uspostava mrežne stranice o 

gospodarenju otpadom 

NE 

Edukacije o gospodarenju 

otpadom
13

 

NE 

Obilježavanje datuma 

vezanih za zaštitu okoliša 

Sudjelovanje u akciji „Zasadi stablo ne budi panj“ – sadnja mladica 

hrasta 

JLS je izradila Izvješće o 

provedbi izobrazno-

informativnih aktivnosti u 

2021. za 2020. 

 

DA 

JLS je dostavila Izvješće 

provedbi izobrazno-

informativnih aktivnosti u 

2021. za 2020. Ministarstvu
14

 

 

DA 

 

Tablica 14. Pregled mjera predviđenih za izvršenje u 2021. prema Planu gospodarenja otpadom 

Općine Satnica Đakovačka za razdoblje 2018.-2023. 

 

Predviđene mjere PGO za 2021. 

 

 

Provedene mjere u 2021. 

 

Napomena
15

  

Provedba aktivnosti predviđenih 

Programom izobrazno-informativnih 

aktivnosti o održivom gospodarenju 

otpadom 

 

Nisu provedene aktivnosti 

izobrazno-informativnih 

aktivnosti u 2021. 

Radi situacije 

uzrokovane 

pandemijom 

koronavirusne 

infekcije Covid-19 

                                                           
13

 Upisati i eko škole ukoliko ih ima i provođenje aktivnosti u njima 
14

 U privitku dostaviti ovo Izvješće 
15

 Navesti razloge zašto nisu provedene mjere 
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nisu organizirane 

izobrazno-

informativnih 

aktivnosti u 2021. 

 

.  
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7. POTICAJNE NAKNADE ZA SMANJENJE KOLIČINE ODLOŽENOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA (MKO) 

 

 

Tablica 15. Prekoračena količina miješanog komunalnog otpada za Općinu Satnica Đakovačka za 2021. 

Ukupno prikupljeni 

komunalni otpad (tona) 

 

Miješani komunalni otpad 

prikupljen  u sklopu javne 

usluge po JLS
16

  (tona) 

 

Odvojeno prikupljeni 

komunalni otpad putem 

mobilnog reciklažnog 

dvorišta po JLS
17

  (tona) 

 

Odvojeno prikupljeni 

komunalni otpad putem 

stacionarnog reciklažnog 

dvorišta po JLS
18

  (tona) 

mSK=mMKO-(mUK*k) 

k za 2021. godinu =0,54 

mSK  

 

404,06 362,72 0,00 0,00 mSK = 362,72- 

(404,06*0,54) = 362,72- 

218,19 = 144,53 

 

Masa sakupljenog miješanog komunalnog otpada (mSK ) koja prekoračuje graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u JLS u kalendarskoj godini 

određuje se u tonama prema sljedećem izrazu: 

 

 mSK = mMKO - (mUK × k) i kada je mSK manji od nule iznosi nula tona 

pri čemu je: 

 

 mMKO – masa miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01 prikupljenog u sklopu javne usluge u kalendarskoj godini izražena u tonama 

 mUK – masa ukupnog komunalnog otpada prikupljenog u okviru javne usluge u kalendarskoj godini izražena u tonama 

 k – koeficijent graničnog udjela mase sakupljenog miješanog komunalnog otpada u masi ukupno prikupljenog komunalnog otpada u okviru javne 

usluge za za 2021. godinu iznosi 0,54. 

 

Masa ukupnog komunalnog otpada prikupljenog u okviru javne usluge uključuje otpad sljedećih ključnih brojeva sukladno posebnom propisu kojim se 

uređuje Katalog otpada: 

 sve vrste otpada iz podgrupe 15 01 

 sve vrste komunalnog otpada iz podgrupe 20 01 osim otpada koji se karakterizira ključnim brojem 20 01 99 

 otpad koji se karakterizira ključnim brojevima 20 02 01, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 

 

                                                           
16

 Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrasca za davatelje javne usluge (SO-1) 
17

 Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za mobilna reciklažna dvorišta (SO-3-1) 
18 Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za stacionarna reciklažna dvorišta (SO-3-2) 
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Tablica 16. Prekoračena količina miješanog komunalnog otpada u odnosu na graničnu količinu MKO Općine Satnica Đakovačka za 2020. 

Ukupno prikupljeni 

komunalni otpad 

(tona) 

 

Miješani komunalni 

otpad prikupljen  u 

sklopu javne usluge po 

JLS
19

  (tona) 

 

Odvojeno prikupljeni 

komunalni otpad putem 

mobilnog reciklažnog 

dvorišta po JLS
20

  (tona) 

 

Odvojeno prikupljeni 

komunalni otpad 

putem stacionarnog 

reciklažnog dvorišta 

po JLS
21

  (tona) 

Odvojeno prikupljeni 

komunalni otpad 

putem javne usluge 

po JLS
22

  (tona) 

mSK=mMKO-

(mUK*k) 

k za 2021. godinu 

=0,58 

mSK  

Kada je mSK manji 

od nule iznosi nula 

tona 

394,34 355,82   38,52 127,10 

 

 Iznos poticajne naknade izražen u kunama obračunava se prema sljedećem izrazu: 

 

NPN = JPN × mSK 

 

pri čemu je: 

NPN – iznos poticajne naknade izražen u kunama 

JPN – jedinična poticajna naknada koja iznosi: 

- za 2020. godinu 150,00 kuna po toni 

- za 2021. godinu i nadalje 200,00 kuna po toni 

 

 Iznos poticajne naknade izražen u kunama obračunava se prema sljedećem izrazu: 

 

NPN = JPN × mSK 

 

                                                           
19

 Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrasca za davatelje javne usluge (SO-1) 
20

 Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za mobilna reciklažna dvorišta (SO-3-1) 
21 Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za stacionarna reciklažna dvorišta (SO-3-2) 

22 Podaci moraju biti usklađeni s prijavljenim podacima putem obrazaca za stacionarna reciklažna dvorišta (SO-3-2) 
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pri čemu je: 

NPN – iznos poticajne naknade izražen u kunama 

 

JPN – jedinična poticajna naknada koja iznosi: 

- za 2020. godinu 150,00 kuna po toni 

- za 2021. godinu i nadalje 200,00 kuna po toni 
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8. IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM 
 

 

Za provedbu mjera planiranih PGO RH u Općini Satnica Đakovačka su tijekom 2021. godine korištena sredstva EU/FZOEU-a, sredstva JLS i sredstva 

komunalnih poduzeća. Prikaz utrošenih sredstava daje se u nastavku u tablicama 17., 18. i 19. 

 

Tablica 17. Prikaz sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom - reciklažna dvorišta 

Godina provedbe 

Sufinanciranje gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom -reciklažna dvorišta 

Svrha 
 Izvor sredstava (kn) 

Vlastita  FZOEU/EU 

do 2021. 
 

- 0,00 0,00 

tijekom 2021. 

 

- 0,00 0,00 

 

 

Tablica 18. Prikaz sufinanciranja mjera za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom
23

 i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti 

Godina provedbe 

Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i provedba izobrazno-informativnih aktivnosti 

Svrha 
 Izvor sredstava (kn) 

Vlastita  FZOEU/EU 

do 2021. 

Projekt „Gospodarim otpadom“ provedba izobrazno informativnih 

aktivnosti, s još četiri jedinice lokalne samouprave. Do 22.10.2019. trajala 

je provedba projekta „Gospodarim otpadom. Udruženo je 5 jedinica 

lokalne samouprave koje su zajednički provodile projekt, to su Općine: 

Strizivojna, Semeljci, Satnica Đakovačka, Viškovci, Vuka. Aktivnosti koje 

su se provodile na projektu su: Letak - Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i 

grafička priprema za tisak, tisak i podjela 8000 letaka. 

Plakati - Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, 

tisak i postava 60 plakata. 

TV emisija i spot - Izrada scenarija, produkcija, zakup medijskog prostora 

77.231,25 kn 437.643,75 kn 

                                                           
23

 Nabavka opreme za odvojeno sakupljanje posebne kategorije otpada na kućnom pragu 
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za emitiranje za specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom, spot 

u trajanju 20 sekundi. 

Radionice - Sadržajna i metodološka priprema radionica s očekivanim 

ishodima učenjima, sadržajna priprema materijala kako bi se djeci i 

mladima što bolje približila tematika gospodarenja otpadom, priprema 

materijala. Ukupno 15 radionica, po tri radionice u svakoj jedinici lokalne 

samouprave koja je udružena u provedbu. 

Radio emisija i spot za radio - Izrada scenarija, zakup medijskog prostora, 

angažiranje voditelja s adekvatnim znanjem o temi, pozivanje stručnih 

sugovornika za specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom. 

Spot u trajanju 20 sekundi. 

Priprema scenarija za igrokaz, priprema kostima, izrada kostima, 

kompletna produkcija predstave - Na području svake općine uključene u 

projekt, učiteljice razredne nastave će zajedno s djecom osmisliti igrokaz. 

U igrokaz će biti uključena djeca koja su uključena u projekt. Za igrokaz 

potrebno je napraviti scenarij, pripremiti i izraditi kostime te brinuti o 

produkcijskim aktivnostima koje se odnose na pripremu glumačkih 

kapaciteta, osiguravanje prostora i termina za probe, tehničku pripremu i 

izvedbu. Igrokazi su uključeni u natjecanje koje će se održati na dan 

obilježavanja zaštite okoliša. 

Ukupno 5 igrokaza. 

Dizajn i grafičko rješenje slikovnice ili bojanke za djecu, priprema za 

tisak, tisak i pakiranje, dostava - Ciljanoj skupini djece nižih razreda 

osnovne škole slikovnicom/bojankom će se približiti sadržaj i tema 

gospodarenja otpadom kroz vizualna rješenja s ciljem ostvarivanja svrhe 

projekta. Slikovnica/bojanka će imati znakove vidljivosti. Ukupno 250 

bojanki. 

Obilježavanja događanja - Obilježavanje dana vezanog uz zaštitu okoliša u 

sklopu kojega će se održati natjecanje među školama gdje će biti pozvani 

svi mještani općina i sudionici projekta da bi se povećala vidljivost i 

privukao što veći broj sudionika. Ovaj središnji događaj obuhvaća izvedbu 

učeničkih igrokaza s pratećm voditeljskim angažmanom, 

tehnikom,razglasom, scenskim radnicima i muzičarima. Ovim se 

događajem sabiru aktivnosti i znanja dobivena ovim projektom u 

konkretnoj vizualnoj realizaciji kroz koncept natjecanja. Nakon izvođenja 
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igrokaza učeničkih skupina svih općina, bit će nagrađen onaj najbolji. 

Organizacija natjecanja u školama, nabava prigodnih poklona za sudionike 

- U sklopu središnje manifestacije (obilježavanja dana vezanog uz zaštitu 

okolišta), za pobjednike natjecanja igrokaza potrebno je osigurati nagrade 

za sve sudionike i za pobjednike natjecanja. Najbolji i najkreativniji 

igrokaz osvojit će glavnu nagradu za svoju školu, izlet u Zlatnu Gredu, 

dok će svim školama biti uručene nagrade za sudjelovanje u projektu. 

Škole će dobiti set kanti prilagođenih najmanjima kako bi i nakon 

realizacije projekta potaknuli djecu na razvrstavanje otpada. 

Izrada mrežne stranice - Promotivna aktivnost izrade internetske stranice 

jedna je od ključnih za transparentnost projekta. Putem internetske stranice 

redovno će se objavljivati o napretku aktivnosti (projekta općenito) putem 

tekstova, slika i videa. Internetska će stranica biti prilagođena prikazu na 

računalu kao i ekranu na pametnom telefonu i mobitelu.  

tijekom 2021. 

Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta 

 30.813,75 174.611,25 

 

 

Tablica 19. Prikaz sufinanciranja mjera sanacija lokacija onečišćenih otpadom 

Godina provedbe 

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom 

Svrha 
 Izvor sredstava (kn) 

Vlastita  FZOEU/EU 

do 2021. 
 

 
0,00 0,00 

tijekom 2021. 

 

0,00 0,00 

 

9. PROJEKTI VAŽNI ZA PROVEDBU MJERA PGO RH NA PODRUČJU OPĆINE SATNICA ĐAKOVAČKA 

U tablici 20. je prikazan popis projekata na području Općine Satnica Đakovačka vezano uz gospodarenje otpadom (nabavka opreme/izgradnja građevina/ 

izobrazno-informativnih aktivnosti) 

 

Tablica 20. Prikaz svih projekata do 2022. godine na području Općine Satnica Đakovačka  
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Naziv projekta Kratak opis projekta 

 

Vrijeme provedbe i 

trenutni status projekta 

Vrijednost projekta 

(kune) 

„Gospodarim otpadom“ Projekt „Gospodarim otpadom“ provedba izobrazno 

informativnih aktivnosti, s još četiri jedinice lokalne 

samouprave. Do 22.10.2019. trajala je provedba 

projekta „Gospodarim otpadom. Udruženo je 5 jedinica 

lokalne samouprave koje su zajednički provodile 

projekt, to su Općine: Strizivojna, Semeljci, Satnica 

Đakovačka, Viškovci, Vuka. Aktivnosti koje su se 

provodile na projektu su: Letak - Izrada koncepta i 

sadržaja, dizajn i grafička priprema za tisak, tisak i 

podjela 8000 letaka. 

Plakati - Izrada koncepta i sadržaja, dizajn i grafička 

priprema za tisak, tisak i postava 60 plakata. 

TV emisija i spot - Izrada scenarija, produkcija, zakup 

medijskog prostora za emitiranje za specijalizirane TV 

emisije o gospodarenju otpadom, spot u trajanju 20 

sekundi. 

Radionice - Sadržajna i metodološka priprema radionica 

s očekivanim ishodima učenjima, sadržajna priprema 

materijala kako bi se djeci i mladima što bolje približila 

tematika gospodarenja otpadom, priprema materijala. 

Ukupno 15 radionica, po tri radionice u svakoj jedinici 

lokalne samouprave koja je udružena u provedbu. 

Radio emisija i spot za radio - Izrada scenarija, zakup 

medijskog prostora, angažiranje voditelja s adekvatnim 

znanjem o temi, pozivanje stručnih sugovornika za 

specijalizirane radijske emisije o gospodarenju 

otpadom. Spot u trajanju 20 sekundi. 

Priprema scenarija za igrokaz, priprema kostima, izrada 

kostima, kompletna produkcija predstave - Na području 

svake općine uključene u projekt, učiteljice razredne 

nastave će zajedno s djecom osmisliti igrokaz. U 

Završen 

21. listopada 2018-21. 

listopada 2019 

514.875,00 kn 
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igrokaz će biti uključena djeca koja su uključena u 

projekt. Za igrokaz potrebno je napraviti scenarij, 

pripremiti i izraditi kostime te brinuti o produkcijskim 

aktivnostima koje se odnose na pripremu glumačkih 

kapaciteta, osiguravanje prostora i termina za probe, 

tehničku pripremu i izvedbu. Igrokazi su uključeni u 

natjecanje koje će se održati na dan obilježavanja zaštite 

okoliša. 

Ukupno 5 igrokaza. 

Dizajn i grafičko rješenje slikovnice ili bojanke za 

djecu, priprema za tisak, tisak i pakiranje, dostava - 

Ciljanoj skupini djece nižih razreda osnovne škole 

slikovnicom/bojankom će se približiti sadržaj i tema 

gospodarenja otpadom kroz vizualna rješenja s ciljem 

ostvarivanja svrhe projekta. Slikovnica/bojanka će imati 

znakove vidljivosti. Ukupno 250 bojanki. 

Obilježavanja događanja - Obilježavanje dana vezanog 

uz zaštitu okoliša u sklopu kojega će se održati 

natjecanje među školama gdje će biti pozvani svi 

mještani općina i sudionici projekta da bi se povećala 

vidljivost i privukao što veći broj sudionika. Ovaj 

središnji događaj obuhvaća izvedbu učeničkih igrokaza 

s pratećm voditeljskim angažmanom, 

tehnikom,razglasom, scenskim radnicima i muzičarima. 

Ovim se događajem sabiru aktivnosti i znanja dobivena 

ovim projektom u konkretnoj vizualnoj realizaciji kroz 

koncept natjecanja. Nakon izvođenja igrokaza 

učeničkih skupina svih općina, bit će nagrađen onaj 

najbolji. 

Organizacija natjecanja u školama, nabava prigodnih 

poklona za sudionike - U sklopu središnje manifestacije 

(obilježavanja dana vezanog uz zaštitu okolišta), za 

pobjednike natjecanja igrokaza potrebno je osigurati 

nagrade za sve sudionike i za pobjednike natjecanja. 

Najbolji i najkreativniji igrokaz osvojit će glavnu 
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nagradu za svoju školu, izlet u Zlatnu Gredu, dok će 

svim školama biti uručene nagrade za sudjelovanje u 

projektu. Škole će dobiti set kanti prilagođenih 

najmanjima kako bi i nakon realizacije projekta 

potaknuli djecu na razvrstavanje otpada. 

Izrada mrežne stranice - Promotivna aktivnost izrade 

internetske stranice jedna je od ključnih za 

transparentnost projekta. Putem internetske stranice 

redovno će se objavljivati o napretku aktivnosti 

(projekta općenito) putem tekstova, slika i videa. 

Internetska će stranica biti prilagođena prikazu na 

računalu kao i ekranu na pametnom telefonu i mobitelu. 

 

 

Nabava mobilne jedinice reciklažnog 

dvorišta 

 

Nabava mobilne jedinice reciklažnog dvorišta 

 

 

5.5.2021. – 5.5.2022. 

U PROVEDBI 

 

205.425,00 kn 
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10. ZAKLJUČAK 
 

Ciljevi u gospodarenju otpadom do 2022. godine prema PGO RH i trenutno stanje prikazani su 

tablicom u nastavku. 

 

 

Tablica 21. Ciljevi gospodarenja otpadom i trenutno stanje u 2021. na području Grada/Općine 

 

Cilj 

 

Stanje (2021.) 

 

 

Cilj 1.1.  Smanjiti ukupnu količinu 

proizvedenog komunalnog otpada za 

5% u odnosu na 2015. godinu 

 

Cilj do 2022. godine:  573,01 t 

Stanje: 2015. godine:  603,16 t 

Stanje: 2020. godine: 394,34 t 

Stanje: 2021. godine: 404,06 t 

 

 

Cilj 1.2. Odvojeno prikupiti 60% 

mase proizvedenog  komunalnog 

otpada (prvenstveno papira, stakla, 

plastike, metala i biootpada)  

 

Cilj do 2022. godine:  

Stanje: 2015. godine: 29,62 t 

Stanje: 2020. godine: 38,52 t 

Stanje: 2021. godine: 41,340 t 

 

Cilj 1.3.  Odvojeno prikupiti 40% 

mase proizvedenog biootpada iz 

komunalnog otpada  
 

 

Cilj do 2022. godine: 

Stanje:2015. godine:  0 

Stanje: 2020. godine: 0 

Stanje: 2021. godine: 0 

 

Cilj 1.4  Odložiti na odlagališta manje 

od 25% mase proizvedenog 

komunalnog otpada  
 

 

Cilj do 2022. godine: 

Stanje: 2015. godine: 573,54 t 

Stanje: 2020. godine: 355,82 t 

Stanje: 2021. godine: 362,72 t 

 

 

 
 

 

 

 

Datum: 29. ožujka 2022.         

                 Općinski načelnik
24

 

 

          Željko Šimić, v.r. 

 

 

 

                                                           
24 Potpis i pečat 
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