
 

 Na temelju čl. 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18), kao i 

članka 30. Statuta Općine Oprisavci  („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 

3/18), Općinsko vijeće Općine Oprisavci na sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine donijelo 

je 

 

ODLUKU 

o prigovorima  na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oprisavci 

 

Članak 1. 

 

Na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 

Hrvatske na području općine Oprisavci u razdoblju trajanja javnog uvida zaprimljeni su 

sljedeći prigovori: 

 

 PRIGOVOR 1:  

o Prigovor OPG Darko Alasić, savska 117, Oprisavci: da se katastarske čestice 

navedene u prigovoru, izbrišu iz prijedloga Programa kao određene za povrat i 

da se za povrat odrede čestice k.č. 52/1 i 51/1 k.o. Oprisavci. Kopija 

zaprimljenog prigovora dostavlja se u prilogu. 

 PRIGOVOR 2:  

o Prigovor Pašnjačka zajednica braniteljska zadruga Eko-Gajna. Kopija 

zaprimljenog prigovora dostavlja se u prilogu:  

 da se maksimalna površina definirana Programom ne odnosi na 

pašnjačke zajednice. 

 da se k.č. 68/1 k.o. Poljanci uvrsti na kartu državnog 

poljoprivrednog zemljišta 

 da se k.č. 1928/3 izdvoji iz Programa raspolaganja 

 PRIGOVOR 3:  

o Prigovor Općina Oprisavci. Kopija zaprimljenog prigovora dostavlja se u 

prilogu:  

 da se katastarske čestice navedene u prigovoru, uvrste u Program 

i odrede za zakup zajedničkih pašnjaka 

 da se odredi maksimalna površina za zakup zajedničkih pašnjaka 

10,00 hektara 

 da se Program nadopuni sa svim površinama koje nedostaju po 

k.č. 

 da se k.č. 68/2 k.o.Poljanci uvrsti u Program 

 k.č. 87 k.o. Svilaj – nasip u naravi, k.č. 33 k.o. Svilaj nema na 

geoportalu 

 da se Programom predvidi kupovina malih čestica 

 

 

Članak 2. 

Na temelju pregledanih i analiziranih prigovora odlučuje se: 

 

 Prigovor 1: je neosnovan i ne prihvaća se. 

 Prigovor 2: je neosnovan i ne prihvaća se. 

 Prigovor 3: je osnovan i prihvaća se. 

 



 

 

Članak 3. 

Na temelju prihvaćenih prigovora potrebno je izmijeniti prijedlog Programa raspolaganja 

državnim poljoprivrednim zemljištem te izraditi konačni Program raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem koji će se usvojiti na općinskom vijeću. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 
 

OPĆINA OPRISAVCI 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 023-05/18-01/19 

UR.BROJ: 2178/14-01-18-1 

Oprisavci, 08. lipnja 2018. 

PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 
Mijo Uremović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

uz Prijedlog Odluke o prigovorima prigovora  na prijedlog  

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području općine Oprisavci 

 

 Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18), određeno je da se 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske raspolaže sukladno izrađenom 

Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Nakon prikupljanja svih podataka izrade i obrade istih, općinsko vijeće općine 

Oprisavci donosi Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem. 

 Odredbom čl. 29. imenovanog Zakona, određeno je da se prijedlog Programa 

raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem sa svom popratnom dokumentacijom 

izlaže na javni uvid u prostorijama jedinice lokalne samouprave u trajanju od 15 dana. 

 S obzirom da je dana 18. svibnja 2018. godine , na oglasnoj ploči kao i službenim 

stranicama Općine, objavljen poziv za javni uvid na prijedlog Programa raspolaganja 

poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske isti je bio na snazi sve do 

01.lipnja 2018. godine. 

U vrijeme trajanja javnog uvida na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske prigovorima su predložene izmjene prijedloga 

Programa raspolaganja površinama državnog poljoprivrednog zemljišta. 

S obzirom da su prigovorom predložene izmjene Programa raspolaganja državnim 

poljoprivrednim zemljištem djelomično opravdane predlaže se općinskom Vijeću prihvaćanje 

Odluke o prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oprisavci. 

 

 

         

 


