
 

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj  

20/2018,115/18,98/19) i članka 28. Statuta Općine Zažablje („Službeni glasnik Dubrovačko-

neretvanske županije“ broj 06/13,05/18,07/20, 06/21), Općinsko vijeće Općine Zažablje na 

svojoj VI. sjednici održanoj 9.svibnja  2022. godine, donijelo je 

 

O D L U K U 

o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

 u vlasništvu Republike Hrvatske za području Općine Zažablje 

 

Članak 1. 

Donosi se  Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

za područje Općine Zažablje (u daljnjem tekstu: Program), koji se dostavlja Dubrovačko-

neretvanskoj županiji radi izdavanja mišljenja, odnosno Ministarstvu poljoprivrede radi 

dobivanja suglasnosti na Program 

Članak 2. 

Program iz članka1.prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio. 

Članak 3. 

Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 

za područje Općine Zažablje KLASA:320-02/18-01/03;URBROJ:2148-06-18-2 usvojena na 

sjednici održanoj 5.lipnja 2018. stavlja se van snage. 

Članak 4. 

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

neretvanske županije – službenom glasilu Općine Zažablje, odnosno na oglasnoj ploči Općine. 

 

KLASA:320-02/18-01/03 

URBROJ:2117-22-01-22-2 

Mlinište, 9.svibnja 2022. godine 

 

Predsjednik općinskog vijeća: 

    Ivan Vidović,v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje 

Općine Zažablje ( u daljnjem tekstu:Program) donosi se na temelju članka 29.stavka 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/2018, 115/2018 i  2019), kojim je propisano da 

Program donose općinska i gradska vijeća za svoje područje uz prethodno mišljenje Županije u 

suglasnost Ministarstva. 

Općinsko vijeće Općine Zažablje je na VII.sjednici održanoj 5.lipnja 2018. godine usvojili Odluku o 

donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

područje Općine Zažablje. 

Sukladno zaprimljenim očitovanjima nadležnih institucija Ministarstvo poljoprivredne je na 

predmetni Program dostavilo očitovanje KLASA:945-01/18-01/550, URBROJ:525-07/0151-21-4 od 

26.0žujka 2021.godine da se sukladno zaprimljenim očitovanjima nadležnih tijela, Program ispravi 

sukladno očitovanju Ministarstva. 

Sukladno gore navedenom, izrađen je izmjenjeni i dopunjen Program raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Zažablje (srpanj 2021.) te proveden 

Javni uvid ispravljenog prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u razdoblju od 

6.travnja do 20.travnja 2022.godine. Na izmjenjeni Program nije zaprimljen nijedan prigovor. 

Sukladno čl.29.stava 9. kako na Program nije bilo prigovora, te se sukladno očitovanju Ministarstva d 

da je na općinskom vijeću potrebno donijeti ispravljeni Program te zajedno sa Odlukom o donošenju 

Programa u kojoj se stavlja van snage Odluka o donošenju Programa od 5.lipnja 2018.godine, 

dostaviti Ministarstvu na suglasnost. 

 


