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Mario Ribar, općinski načelnik Općine Lipovljani i poljoprivredni proizvođači s područja 

Općine Lipovljani (sudionici posljednjeg natječaja za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište koje 
je provela Agencija za poljoprivredno zemljište), održali su u četvrtak, 11. prosinca 2014. godine 
konferenciju za medije, na kojoj su izrazili svoje nezadovoljstvo i negodovanje na odluke Agencije za 
poljoprivredno zemljište, o kojoj su obaviješteni 27. studenog, a radi se o dodjeli u zakup 78 ha 
državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Lipovljani na vremenski period od 50 godina. 
U javnom natječaju za pet različitih proizvodno-tehnoloških cjelina ukupne površine od 78 ha, niti 
jedan poljoprivredni proizvođač s područja Općine Lipovljani nije dobio zemlju u zakup iako su se 
natjecali za nju. 

Zemlja je dodijeljena u zakup na 50 godina trgovačkim društvima iz Daruvara, udaljenog 70 
km, iz Orahovice, udaljene 120 km, iz Međurića udaljenog 15 km od Lipovljana. 

Donese odluke o zakupu zemljišta izrazito su negativne i problematične za poljoprivredne 
proizvođače Općine Lipovljani, ali i za samu općinu, kojoj iste dugoročno donose probleme i 
propadanje gospodarstva. Općina Lipovljani poljoprivredna je općina koja ima registriranih 197 OPG-
ova i 5 poljoprivrednih obrta čime se uzdržava oko 400 stanovnika Općine Lipovljani.  

Na početku tiskovne konferencije općinski načelnik Općine Lipovljani, Mario Ribar, pojasnio je 
što se poljoprivrednicima dogodilo:  

-Prema Obavijesti o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području 
Općine Lipovljani od 27. studenog 2014. godine, Agencija za poljoprivredno zemljište donijela je pet 
Odluka o dodjeli zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH na području Općine Lipovljani. 
Radi se o dodjeli zakupa na vremenski period od 50 godina za poljoprivredno zemljište za pet 
proizvodno-tehnoloških cjelina ukupne površine 78 Ha, prema kojima niti jednom poljoprivrednom 
gospodarstvu s područja Općine Lipovljani nije dodijeljen zakup poljoprivrednog zemljišta. Naime 
ovakva aktualna situacija u kojoj niti jednom poljoprivrednom gospodarstvu s područja Općine 
Lipovljani nije dodijeljen zakup državno poljoprivrednog zemljišta, a radi se o vremenskom periodu od 
pedeset godina, izazvala je izuzetno negativne konotacije kod lokalnih poljoprivrednih proizvođača, 
koji izgubivši zemljište, koje se kroz navedene Odluke daje u zakup poljoprivrednim proizvođačima 
izvan Općine Lipovljani, doslovno gube i svoju egzistenciju, a Općina Lipovljani gubi i temelj budućeg 
razvoja, jer ovakvom raspodjelom državne zemlje u pitanje se dovode i opstanak lokalnih 
poljoprivrednih proizvođača na području Općine Lipovljani. 

 Poljoprivrednik Zlatko Štrban ostao je bez ijednog hektara državne zemlje u zakupu zbog 
donesene odluke, pa mora razmotriti kako će se dalje baviti poljoprivredom, iako njegova obitelj ima 
tradiciju obrađivanja poljoprivrednog zemljišta dužu od 100 godina. Zlatko Štrban je na konferenciji 
za medije naveo da je puno uložio u strojeve, da ima četiri snažna traktora kojima je do sada 
obrađivao zemlju, a sada ju je izgubio. 

Slične probleme imaju i Miroslav Sajdl, Tomislav Sopić i Zoran Kordas, koji su se natjecali za 
zakup državne zemlje, ali je ona dodijeljena trgovačkim društvima čija su sjedišta daleko od 
Lipovljana, čime je dovedena u pitanje i njihova buduća egzistencija. Stoga su na konferenciji izrazili 
svoje ogorčenje i nezadovoljstvo. 

Oduzimanjem zemlje lokalnim poljoprivrednicima koji su je do sada obrađivali, za njih ali i za 
Općinu Lipovljani dugoročno otvara niz problema. Takvi događaji donose povećanje nezaposlenosti u 
sredini s već velikim brojem nezaposlenih stanovnika. Donose i probleme socijalne prirode i 
povećavanja socijalnih davanja za koje općina nema sredstava. Također, donosi i propadanje 
poljoprivrednika, ali i ostalih gospodarskih subjekata koji su vezani uz poljoprivredu. Ovakve odluke 
uzrokovat će, u budućnosti, daljnji odlazak mladih ljudi s područja Općine Lipovljani, jer se radi o 
dodjeli zakupa na 50 godina što predstavlja 1,5 radni vijek, pa to u pitanje dovodi i demografski 
opstanak i budućnost općine Lipovljani.  

Općinski načelnik Općine Lipovljani, Mario Ribar i poljoprivrednici, sudionici natječaja, 
traže da se prihvati njihov apel, upućen Agenciji za poljoprivredno zemljište i Ministarstvu 
poljoprivrede, da se ponište donesene odluke, štetne za razvoj lokalne poljoprivrede, jer se radi o 
zakupu poljoprivrednog zemljišta na čak 50 godina, da se pripremljeni natječaji koji se odnose na 
poljoprivredno zemljište na području Općine Lipovljani zaustave, odnosno ne provode po 
postojećem Zakonu, te da se u novi zakon o poljoprivrednom zemljištu unesu kriteriji koji će štititi 
domicilne poljoprivredne proizvođače. Poljoprivrednici s područja Općine Lipovljani spremni su i na 
prosvjed.  
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