
Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 
115/18 , 08/19 i 57/22)  i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 
broj 10/09, 7/13 , 4/18, 6/20, 11/21 i 23/22), Općinsko vijeće Općine Oriovac na 12. sjednici održanoj  
21.12.2022.godine donosi 
 

PROGRAM 
korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području općine Oriovac za 2023.godinu 
 

I. 
 

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Oriovac za 2023.godinu predstavlja planski dokument kojim se 
raspoređuju prihodi od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i 
davanja na korištenje izravnom pogodbom sukladno namjeni  koja je propisana Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu. 

II. 
 

Ukupni prihod od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Oriovac za 2023.godinu iznosi  149.450,83  EUR-a,  a čine ga: 
 

1. Planirani prihod od zakupa za 2023.godinu u iznosu od  79.543,94 EUR-a, 
2. Planirani prihod od prodaje za 2023.godine u iznosu od 33.181,00 EUR-a, 
3. Planirani prihod od prodaje izravnom pogodbom za 2023.godinu u iznosu od30.000,00 EUR-a, 
4. Planirani prihod od privremenog korištenja za 2023.godinu u iznosu od  3.999,46 EUR-a, 
5. Planirani prihod od davanja na korištenje izravnom pogodbom za 2023. godinu u iznosu od 

2.726,43 EUR-a. 
III. 

 
Ukupni prihod iz prethodne točke ovog Programa raspoređuje se za slijedeće namjene: 

- Podmirenje troškova postupaka koji se vode u svrhu sređivanja imovinsko-pravnih odnosa i 
Zemljišnih knjiga …………………………………………………………………………………………2.300,00 EUR-a, 

- podmirenje troškova održavanja sustava otvorene kanalske mreže na 
poljoprivrednom zemljištu ……………………………………………………………………….. 131.378,55 EUR-a, 

- podmirenje troškova katastarsko-geodetske izmjere zemljišta…………………… 13.272,28 EUR-a, 
- podmirenje dijela troškova  za sređivanje zemljišno knjižnog stanja 

poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu ……………………………………... 2.500,00 EUR-a 
 

IV. 
 

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

V. 
 

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2023.godini, Načelnik će dostaviti 
Općinskom vijeću općine Oriovac na razmatranje i usvajanje u za to predviđenom zakonskom roku. 
 
 
 



Nakon što Općinsko vijeće usvoji Izvješće o izvršenju Programa isto će se dostaviti Ministarstvu 
nadležnom za poljoprivredu. 

 
VI. 

 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije, a primjenjuje se od 01.01.2023.godine. 
 
 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 
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