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Sirač, 17.06.2020. 

 

Temeljem članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, 

broj 20/18, 115/18, 98/19, 112/19), te članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik 

Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) Općinsko vijeće Općine 

Sirač na svojoj 29. sjednici održanoj 17. lipnja 2020. godine daje sljedeće: 

 

Izvješće o provedenom javnom uvidu  

u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim  

zemljištem u vlasništvu RH  

 

Općinski načelnik Općine Sirač uputio je dana 06. svibnja 2020. godine Prijedlog 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na javni uvid radi 

pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. 

 

Informacija o javnom uvidu objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici Općine Sirač, 

te Radio Daruvaru, 06. svibnja 2020. godine. Javni uvid provodio se od 06. svibnja 2020. godine 

do 21. svibnja 2020. godine u prostorijama Općine Sirač, Stjepana Radića 120/I, Sirač, svakim 

radnim danom od 7 do 15 sati.  

 

  Tijekom javnog uvida u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

RH bilo je i javno izlaganje u vijećnici Općine Sirač, gdje je i otvorena knjiga primjedbi. 

 

Javno izlaganje održano je 20. svibnja 2020. godine u 15 sati u vijećnici Općine Sirač. 

O javnom izlaganju vođen je zapisnik. 

 

Po završetku javnog uvida ustanovljeno je kako  

 - u zapisnik sa javnog izlaganja nisu dani niti jedan prijedlog ili primjedba, 

- da u knjigu primjedbi nije upisan niti jedan prijedlog ili primjedba, 

- da je u roku dostavljen jedan prijedlog/primjedba za izmjenu Programa  

- da izvan roka nije pristigla niti jedna primjedba. 

 

Prijedlog/primjedbu uputio je Vladimir Smola iz Miljanovca, 18. svibnja 2020. godine. 

Moli da se u programu katastarske čestice 461/2, 514/2 i 525 k.o. Miljanovac označe za 

"prodaju" iz razloga što navedeno zemljište graniči s nekretninama u njegovom vlasništvu, te 

je zainteresiran za kupnji istih radi okrupnjavanja. 

 

 Općinsko vijeće prihvaća upućenu primjedbu/prijedlog.  

 



U Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH katastarske čestice 

461/2, 514/2, 525 k.o. Miljanovac označit će se za prodaju. 

  

Ured državne uprave očitovao se da se na području Općine Sirač treba osigurati 106 kat. jutara 

i 150 čhv poljoprivrednog zemljišta kao naknada za oduzetu imovinu prijašnjim vlasnicima. 

Sukladno očitovanju na području Općine Sirač određeno je ukupno 61,1093 hektara 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za povrat. 

 

Prihvaćanjem upućenog prijedloga/primjedbe na Program, a uvažavajući obvezu osiguranja 

površina za povrat, u Programu će se katastarske čestice 3/2 i 6 k.o. Borki prenamijeniti sa 

zakupa na povrat.  

 

Zadužuje se Općinski načelnik Općine Sirač da osigura potrebne izmjene Programa slijedom 

svega odlučenog.  

 

  

 Predsjednik Općinskog vijeća:                          

                

      _______________________________ 

      (Stjepan Juraić, ing.str.) 

 

 

 

 

Prilog: 

- objava javne rasprave 

- zapisnik s javnog izlaganja 

- knjiga primjedbi 

- primjedba/prijedlog 


