
Na temelju članka 49.st.5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj 20/18, 115/18, 
98/19 i 57/22) i članka 32. Statuta Općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
10/09, 7/13, 4/18, 6/20 i 11/21 i 23/22) Općinsko vijeće Općine Oriovac na 13.sjednici održanoj dana  
20.03.2023.godine donosi 
 

IZVJEŠĆE  
o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim  zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2022.godini. 
 

Članak 1. 
U razdoblju od 01.siječnja do 31.prosinca 2022.godine ostvarena sredstva 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, 
iznosila su  427.580,27 kuna i to: i  

- od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta ………………………276.307,94 kuna 
- od prodaje  poljoprivrednog zemljišta …………………………………………………………..118.723,84  kuna 
- od dugogodišnjeg zakupa ribnjaka …………………………………………………………………..55.013,92  kuna 

od prodaje izravnom pogodnom…………………………………………………………………………………..22.534,57 kuna                                                                                                                                    
UKUPNO……………………………………………………………………………………………………………………472.580,27 KUNA 

 
Članak 2. 

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

 
Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu u 2022.godini obuhvaćala je: 

 
- troškovi održavanja sustava za navodnjavanje – održavanje  

brdskih i poljskih kanala ………………………………………………………………………………..110.512,50 kuna 
- održavanje poljskih i brdskih puteva uz 

poljoprivredno zemljište ……………………………………………………………………………….339.533,20 kuna 
 
2. Podmirenje katastarsko geodetske izmjene zemljišta u vezi s provedbom zakona  
troškovi izmjene poljoprivrednog zemljišta……………………….………………………………………….22.534,57 kuna 
 

Članak 3. 
Ovo Izvješće objavit će se u Službenom vjesniku Općine Oriovac. 
 
 

KLASA: 024-02/23-02/11 
URBROJ: 2178-10-03-23-1 
Oriovac, 20.03.2023.godine. 

                                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                             OPĆINE ORIOVAC 
                                                                                        Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.  
 

 

 



 

Na temelju članka 49.st.5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne Novine broj 20/18, 115/18, 
98/19 i 57/22) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 
10/03, 7/13, 4/18, 6/20, 11/21 i 23/22) Općinsko vijeće Općine Oriovac na 13. sjednici održanoj  
20.03.2023.godine donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o ostvarenju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac u 2022.godini. 
 
 

I. 
 

Općinsko vijeće Općine Oriovac usvaja Izvješće o ostvarenju Programa korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac 
u 2022.godini. 

 
 
 

II. 
 

Ovaj zaključak objavit će se u Službenom vjesniku Općine Oriovac. 
Zaključak i Izvješće dostaviti će se u Ministarstvo poljoprivrede. 
 
 

 
OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
 

KLASA: 024-02/23-02/11 
URBROJ: 2178-10-03-23-2 
Oriovac,  20.03.2022.godine. 

 
                                                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA 
                                                                                                             OPĆINE ORIOVAC 
                                                                                        Matija Jošić, mag. phil. et univ. bacc. relig.  
 




