
Na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 

20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. stavak 1. točka 21. Statuta Općine Trpinja (''Službeni 

vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/13, 3/18, 3/20 i 4/21) Općinsko vijeće 

Općine Trpinja na 6. sjednici, održanoj 29. prosinca 2021. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja te Javnog natječaja za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Trpinja 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja 

KLASA:320-02/21-01/01; URBROJ: 2196/08-01-21-2; od 22. rujna 2021. godine (dalje u 

tekstu:Odluka o raspisivanju javnog natječaja) te se  poništava Javni natječaj za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja, 

KLASA:320-02/21-01/01; URBROJ:2196/08-01-21-3; objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj 

stranici Općine Trpinja dana 23. rujna 2021. godine (dalje u tekstu:Javni natječaj). 

 

Članak 2. 

Odluka o raspisivanju javnog natječaja i Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke 

poništavaju se radi nužnih dodatnih pojašnjenja Ministarstva poljoprivrede vezanih za 

formiranje proizvodno-tehnoloških cjelina, budući da sukladno dopisu Ministarstva 

poljoprivrede Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište KLASA:320-

02/21-02/283 URBROJ:525-07/0210-21-3 od 16.12.2021., jedinice lokalne samouprave 

trebaju dosadašnje ugovore koristiti prilikom formacije proizvodno-tehnoloških cjelina, koje 

se prema članku 4. Pravilnika o provođenju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog 

zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 20/18 i 

115/18) ne mogu uvećavati u odnosu na postojeće proizvodno-tehnološke cjeline za koje su 

sklopljeni ugovori na temelju prijašnjih zakona o poljoprivrednom zemljištu.  

 

                                                        Članak 3. 

O donošenju ove Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Trpinja te 

Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Trpinja obavijestiti će se Ministarstvo poljoprivrede i Vukovarsko-srijemska 

županija. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                        Borislav Kovačević 

 

KLASA: 320-02/21-01/01 

URBROJ: 2196/08-01-21-7 

U Trpinji, 29. prosinca 2021.  



DOSTAVITI: 

 

1. Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, na znanje 

2. Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, na znanje 

3. Objava na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Općine Trpinja 

4. Pismohrana, ovdje 

 


