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JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
KLASA: 320-01/18-02/01 
URBROJ: 238/19-03-18-24 
Marija Gorica, 29. listopad 2018. godine 

Sukladno Zakonu o poljoprivrenom zemljištu („Narodne novine” br. 20/2018) Općina 

Marija Gorica izlaže na javni uvid 

 prijedlog ispravljenog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem  

u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Marija Gorica 

 
 

Javni uvid u prijedlog ispravljenog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Marija Gorica održati će se u periodu od 29. listopada 2018. godine 

do 12. studenog 2018. godine, u kojem zainteresirane osobe mogu dati prigovore. 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Marija 

Gorica (usvojen na 09. sjednici Općinskog vijeća Općine Marija Gorica održane dana 29.05.2018. 

godine je ispravljen na temelju negativne suglasnosti Ministarstva poljoprivrede. 

 

Javni uvid u prijedlog ispravljenog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske za Općinu Marija Gorica biti će objavljen na službenim stranicama Općine Marija 

Gorica (www.marija-gorica.hr) i na oglasnoj ploči i u javnom glasilu. 

Prijedlog ispravljenog Programa s popratnom dokumentacijom dostupan je u prostorijama Općine 

Marija Gorica, Gorička 18/a, radnim danom od 08.00 do 14.00 sati. 

 

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do 12. studenog 2018. 

godine o kojima će odlučivati Općinsko vijeće Općine Marija Gorica. Prigovori se mogu upisati u 

knjigu primjedbi uz izloženi prijedlog ispravljenog Programa. 

Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge na prijedlog ispravljenog Programa koja se upisuju 

u knjigu primjedbi moraju biti čitko napisana, uz ime i prezime, te adresu podnositelja. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostavljati i na e-mail: marija.gorica@email.t-com.hr ili u 

zatvorenoj omotnici na adresu Općina Marija Gorica, Gorička 18/a, 10299 Marija Gorica, s naznakom 

„Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 

Općinu Marija Gorica“, najkasnije do završetka javnog uvida odnosno zaključno sa danom 12. 

studenog 2018. godine, a moraju biti čitko i razumljivo napisana, uz ime i prezime, te adresu 

podnositelja. 

 

 

 

        PROČELNICA 

        Silvana Kostanjšek, mag. iur. 
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