
Na temelju članka 44. St.1. i 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 39/13 i 48/15) i članka 32. Statuta 
općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac 
na 5.sjednici održanoj  19.12.2017.godine donosi

O D L U K U
o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake,  prodaje izravnom pogodbom i davanja na 
korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 

Oriovac u 2018.godini.

Članak 1.
U 2018.godini planira se ostvarenje slijedećih prihoda od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanja na  korištenje bez javnog poziva kao i sredstva od zakupa i prodaje poljoprivrednog 
zemljišta po ugovorima koji su sklopljeni od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu kako slijedi:

Redni 
broj

VRSTA / PRIHODA U 2018.GODINI. PLANIRANI PRIHODI U 2018. U 
KUNAMA

1. Uplate od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta 250.000,00
2. Uplate od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta 100.000,00

UKUPNO: 350.000,00

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke koristit će se za ostvarenje slijedećih rashoda i troškova, u 2018.godini kako 
slijedi:

Redni 
broj

VRSTA RASHODA U 2018.GODINI. PLANIRANI RASHODI U 2018. 
U KUNAMA

1.
2.

3.

Program katastarsko geodetske izmjere poljoprivrednog  
zemljišta
Podmirenje dijela stvarnih troškova vezano uz provedbu Zakona 
o poljoprivrednom zemljištu
Izgradnja i održavanje sustava otvorene kanalske mreže na 
poljoprivrednom zemljištu

145.000,00

25.000,00

180.000,00

UKUPNO: 350.000,00

Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik da u slučaju potreba tijekom godine može donijeti Odluku o preraspodjeli sredstava u 
okviru planiranih prihoda.

Članak 4.
Izvješće o izvršenju Odluke o trošenju sredstava ostvarenih od zakupa,  zakupa za ribnjake, prodaje izravnom 
pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području općine Oriovac u 2018.godini, Načelnik općine Oriovac dostavit će Općinskom vijeću općine 
Oriovac na razmatranje i usvajanje zajedno s Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna općine Oriovac za 
2018.godinu.
Nakon što Općinsko vijeće usvoji Izvješće o izvršenju Odluke ista će se dostaviti Ministarstvu nadležnom za 
poljoprivredu.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu 1.siječnja 2018.godine i objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije.
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