
Na temelju članka 49.st.5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) i članka 32. Statuta općine Oriovac 
(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13), Općinsko vijeće općine Oriovac na 7.sjednici 
održanoj  27.03.2018.godine. donosi 
 

IZVJEŠĆE  
o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2017.godini. 

 
Članak 1. 

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ostvarena sredstva od zakupa, prodaje, zakupa za 
ribnjake,  prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac, iznosila su 327.392,83 kuna i to: 
 -od zakupa poljoprivrednog zemljišta – 223.111,04 kuna 
 -od prodaje poljoprivrednog zemljišta -   49.267,89 kuna 
 -od zakupa ribnjaka                                 -    55.013, 90 kuna 
 

Članak 2. 
Utrošena sredstva iz čl. 1. ove Odluke utrošena su kako slijedi: 

1. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu 
 

Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu u 2017. godini obuhvaćala je: 
 -sanaciju poljskih putova ………………………….  126.767,83 kuna 
  
 

2. Sufinanciranje i druge poticajne mjere za unaprjeđenje poljoprivrede  
 

Temeljem Odluke Općinskog vijeća o subvencioniranju uzgoja i držanja ženske teladi za reprodukciju iz domaćeg 
uzgoja na području općine Oriovac u 2017.godini isplaćeno je 20.000,00 kuna. 
 

3. Očuvanje ugroženih područja i očuvanje biološke raznolikosti  
 
Na području općine Oriovac u 2017. godini provedena su dva tretmana deratizacije u ukupnom iznosu od  
156.875,00 kuna. 
Osim direktnih troškova iz ove Odluke u suradnji sa Savjetodavnom službom provodile su se edukacije 
poljoprivrednih proizvođača vezanih uz korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi, važnosti očuvanja biološke 
raznolikosti u poljoprivrednoj praksi, održivom korištenju zaštitnih sredstava i mineralnih gnojiva u 
poljoprivrednoj proizvodnji. 

 
4. Podmirenje katastarsko geodetske izmjere zemljišta u vezi s provedbom Zakona 

 
Za podmirenje troškova vezanih uz provedbu katastarsko geodetske izmjere poljoprivrednog zemljišta utrošeno 
je  23.750,00 kuna. 
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