
Temeljem članka 44. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. br. 39/13 i 48/15) i članka 47. Statuta 
općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09 i 7/13) Načelnik općine Oriovac 
dana 31.03.2016.godine donosi 
 

IZVJEŠĆE  
o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu RH na području općine Oriovac u 2015.godini. 
 

 
Članak 1. 

 
U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.godine ostvarena sredstva od zakupa, zakupa za 
ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Oriovac iznosila su 440.271,15 kuna, kako slijedi: 

- zakup poljoprivrednog zemljišta         -   313.955,28 kuna 
- prodaja poljoprivrednog zemljišta     -      71.301,97 kuna 
- zakup od ribnjaka                                   -      55.013,90 

 
 

Članak 2. 
 

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke utrošena su kako slijedi: 
1. Uređenje ruralnog prostora održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu 

U održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu u 2015.godini uloženo je: 
a) nabava kamena tucanika za nasipanje i uređenje poljskih i brdskih putova ……  225.788,65 kn 
b) izgradnja i uređenje otvorene kanalske mreže ……………………………………………….  125.750,00 kn 
c) geodetsko katastarska izmjera poljoprivrednog zemljišta ………………………………    88.732,50 kn 

 
2. Očuvanje ugroženih područja i očuvanje biološke raznolikosti 

Osim direktnih troškova iz točke 1. Ovog članka u suradnji sa Savjetodavnom službom provodile su se 
edukacije poljoprivrednih proizvođača vezane uz korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi, 
važnosti očuvanja biološke raznolikosti u poljoprivrednoj praksi, održivom korištenju zaštitnih 
sredstava i mineralnih gnojiva u poljoprivrednoj proizvodnji i dr. 
 
 

Klasa: 022-01/16-01/42 
Urbroj: 2178/10-03-16-1 
 
Oriovac, 31.03.2016. 

 
                                                                                                                                               NAČELNIK 
 
                                                                                                                                            Antun Pavetić 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/03 i 
7/13) Općinsko vijeće općine Oriovac na 18.sjednici održanoj 15.06.2016.godine donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake i prodaje 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 
2015.godini. 

 
 

I. 
 

Općinsko vijeće općine Oriovac usvaja Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 
ribnjake i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Oriovac u 2015.godini. 
 
 

II. 
 

Ovaj zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije. 
Zaključak i Izvješće dostaviti će se u Ministarstvo poljoprivrede i Agenciju za poljoprivredno zemljište. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE  
OPĆINE ORIOVAC 

 
 
Klasa: 022-01/16-01/42 
Urbroj: 2178/10-01-16-2 
Oriovac, 15.06.2016.godine. 
 
 
                                                                                

                                                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                                        OPĆINE ORIOVAC 
 
                                                                                                             Miroslav Maričić, univ.spec.oec. 
 
 
 
 


