
 

Na osnovi stavka 1. članka 30. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj: 152/08. i 21/10.), te članka 15. Statuta Općine Ivanska (“Službeni 

vjesnik“, broj: 2/09.), Općinsko vijeće Općine Ivanska na 6. sjednici održanoj dana 15. 

lipnja 2010. godine, donijelo je 

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI 

PROGRAMA RASPOLAGANJA 

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU 

REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE IVANSKA 

 

I – OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 
Nakon proteka dosta vremena od donošenja programa raspolaganja državnim 

zemljištem na području Općine Ivanska (od 30. studenog 2001.), došlo je do znatnih 

promjena vezanih za pod oznake parcela, površine, oblik, posjed, vlasništvo i slično. Isto 

je uvjetovano geodetsko katastarskim izmjerama i nakon istih provođenjem zk. 

postupaka (cca 80 ha), istekom važećih ugovora o zakupu, te konstantnim radom na 

sređivanju imovinsko – pravnog stanja državnog zemljišta u suradnji sa Općinskim 

državnim odvjetništvom iz Bjelovara (brisanja pogrešnih upisa vlasništva na 

poljoprivrednom zemljištu - Hrvatskih šuma, mjesnih odbora, društvenog vlasništva, 

općenarodne imovine i slično). Slijedom navedenog Općinsko vijeće Općine Ivanska 

donosi novi Program raspolaganja kojim su obuhvaćene stare parcele koje su još za 

sređenje, kao i nove parcele koje su u postupku obrade podataka utvrđene kao državno 

vlasništvo. 

 

Članak 2. 

 

Ovim Programom određuje se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu države na području Općine Ivanska. 

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem iz stavka 1. ovog članka zasniva se na 

podacima: 

- Programa raspolaganja državnim zemljištem iz 2001. godine, na koji je MPŠVG dalo 

suglasnost, KLASA: 320-02/01-01/53, URBROJ: 525-02-02-02 JI od 22. srpnja 2002. 

godine 

- Katastarsko posjedovnog stanja poljoprivrednog zemljišta iz ožujka i lipnja 2010. 

godine, a prema posjedovnim listovima Područnog ureda za katastar Bjelovar, 

Ispostava Čazma u (prilogu Programa). 

 

U provođenju Programa raspolaganja državnim zemljištem Općinskom vijeću 

Općine Ivanska tehničke podatke kao i dokumentaciju za provođenje natječaja 

priprema i provodi Povjerenstvo za otvaranje ponuda, imenovano Odlukom Općinskog 

vijeća Općine Ivanska od 16. listopada 2009. godine i Jedinstveni upravni odjel Općine 

Ivanska. 

 

 



II – UKUPNE POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 

VLASNIŠTVU DRŽAVE 

 

Članak 3. 

 

Ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području 

Općine Ivanska na dan donošenja Programa, prema podacima iz katastra zemljišta za 

pripadajuće katastarske općine iznose ukupno 2.159,2992 ha. 
Površine poljoprivrednog zemljišta iz stavka 1. ovog članka, prema ukupnoj 

površini zemljišta obuhvaćaju: 

stanje 2001. god.   stanje 2010. god. 

- K. O. Ivanska        99,4231 ha      153,2502 ha 

- K. O. Križic        71,6560 ha        72,5763 ha 

- K. O. Narta      255,4024 ha      412,4245 ha 

- K. O. Đurđic        43,4323 ha      828,5114 ha 

- K. O. Stara Ploščica       99,3184 ha      135,0471 ha 

- K. O. Srijedska      162,9962 ha      160,9761 ha 

- K. O. Samarica      397,5465 ha      259,2631 ha 

- K. O. Petrička                      ha      137,2505 ha 

- K. O. Šušnjara      323,1836 ha                      ha 

  U k u p n o:   1.452,9585 ha   2.159,2992 ha 
 

 

Članak 4. 

 

Podaci o površinama poljoprivrednog zemljišta navedeni u članku 3. ovog 

Programa obuhvaćaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu države obuhvaćeno po 

ukupnom stanju posjeda (katastarska evidencija) od 29. i 30. ožujka i 04. lipnja 2010. 

Točni podaci o poljoprivrednom zemljištu utvrdit će se nakon geodetskih izmjera i 

zemljišno knjižnih ispravnih postupaka koji su dijelom u tijeku, te će se za iste donijeti 

izmjene i dopune ovog Programa po novoutvrđenim podacima. 

 

Članak 5. 

 

Područja poljoprivrednog zemljišta navedena u člancima 3. i 4. ovog Programa 

iskazana su na grafičkom prilogu u mjerilu 1 : 25.000 i popisu poljoprivrednih 

katastarskih čestica iz Posjedovnih listova Područnog ureda za katastar Bjelovar, 

Ispostava Čazma, koji su sastavni dio ovoga Programa.  

 

 

III – PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE IVANSKA 

 

Članak 6. 

 

U važećem zakupu od Bjelovarsko - bilogorske županije 143,2945 ha do 2010. 

god. 



U prodaji po postupcima koje je provodila Bjelovarsko bilogorska županija 

14,8831 ha. 

Površina predviđena za povrat imovine u dosadašnjem programu, iznosila je 3,49 

ha. 

 

Površine koje nisu gruntovno katastarski sređene, koristile su se temeljem 

Naputka MPŠVG i za iste su se svake godine izdavale potvrde o korištenju uz plaćanje 

naknade, sukladno navedenom naputku. 

 

Razlika površina do ukupnog zbroja su pojedinačne dislocirane parcele koje su 

najvećim dijelom zapuštene, neobrađene, obrasle žbunjem i raslinjem ili su postale 

šikare ili šume. 

 

 

IV – POVRŠINE ODREĐENE ZA PRODAJU 

 

Članak 7. 

 

1. Sukladno utvrđenim podacima iz članka 3. ovog Programa, za potrebe prodaje 

u Općini Ivanska određuju se sve navedene površine poljoprivrednog zemljišta, a zbog 

iskazanog interesa poljoprivrednika s područja Općine Ivanska. 

 

Površine iz stavka 1. ovog članka ograničavaju se sa maksimumom za 

Bjelovarsko - bilogorsku županiju po poljoprivrednom gospodarstvu, a sukladno 

Mjerilima i uvjetima za provedbu privatizacije poljoprivrednog zemljišta („Narodne 

novine“, broj: 13/02.), te sukladno propisima koji će se naknadno donijeti. 

 

2. Sukladno utvrđenim podacima iz članka 3. ovog Programa, za potrebe 

sportsko, rekreacijsko turističke namjene u Općini Ivanska određuju se čest. broj 295/1, 

295/2, 295/6, 297, 305/7 i 305/9 k. o. Petrička, ukupne površine 2,5922 ha, a sukladno 

važećem Prostornom planu uređenja Općine Ivanska. 

 

3. Ovom Izmjenom programa predviđa se za zamjenu poljoprivrednog zemljišta 

površina od 5,00 ha. 

 

Članak 8. 

 

 Površine iz čl. 6 i čl. 7 za koje se u postupku prodaje utvrdi da su u naravi šume, 

te za parcele koje su u građevinskoj zoni, izuzet će se iz daljnjeg postupanja. 

 

V – POVRŠINE ODREĐENE ZA KONCESIJU 

 

Članak 9. 

 

Za koncesiju koja je u nadležnosti MPRRR predviđa se površina od 295,9750 ha 

ribnjaka ''Narta'' i 308,6636 ha ribnjak „Đurđic“. 

 

 

 

 



VI- POVRŠINE PREDVIĐENE ZA ZAKUP 

 

Članak 10. 

 

Poljoprivredno zemljište obuhvaćeno ovim programom može se dati u zakup (čl. 

44. ZOPZ 152/08. i 21/10.) na određeno vrijeme i to do uređenja imovinsko - pravnih 

odnosa i sređivanja zemljišno knjižnog stanja, odnosno do privođenja zemljišta ostalim 

namjenama, sve to sukladno Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivanska ali nikako dulje od 5 ( pet ) 

godina računajući od dana uvođenja u posjed. 

 

VIII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 11. 

 

Sastavni dio ovog Programa jesu: 

1. Posjedovni listovi za predmetne čestice 

2. Grafički prilog u mjerilu 1 : 25000 

 

Članak 12. 

 

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u “Službenom vjesniku Općine 

Ivanska''. 

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti : 

 

- Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH iz 2001. god. na 

koji je MPŠ dalo suglasnost, KLASA: 320-02/01-01/53, URBROJ: 525-02-02-02/JI od 22. 

srpnja 2002. g 

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA IVANSKA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 320-01/10-01/3 

URBROJ: 2110/02-01-10-2 

Ivanska, 15. lipnja 2010. 

 

                                         PREDSJEDNIK 

                                        OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                       Ivan Barbir 


