REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
Općinsko vijeće
Klasa: 945-01/20-02/1
Urbroj: 2111/05-01-20-01
Đulovac, 18. prosinca 2020.
Temeljem članka stavak 25. stavka 8. i članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine,
broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 31. Statuta Općine Đulovac ( „Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIIIStatutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta
Općine Đulovac i 6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac), Općinsko vijeće Općine
Đulovac na svojoj 23. sjednici VII. Saziva održanoj 18. prosinca 2021.donijelo je
ODLUKU
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 Đulovac u 2021. godini
Članak 1.
U 2021.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:
VRSTE PRIHODA 2021.
Uplata od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u 2021
Uplata od prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta u 2021
Uplata od koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u 2021
UKUPNO:

1
2
3

iznos kn
300.000,00 kn
200.000,00 kn
63.000,00 kn
563.000,00 kn

Članak 2.
Sredstva iz članka 1. Ove Odluke koristit će se za ostvarenje slijedećih rashoda i troškova, u 2021.godini kako
slijedi:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VRSTE RASHODA 2020.
Katastarsko-geodetska izmjera zemljišta
Sređivanje zemljišnih knjiga
Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona o
poljoprivrednom zemljištu
Razminiranje zemljišta
Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture
vezane za poljoprivredu i akvakulturu
Uređenje zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije
Očuvanje ugroženih područja i očuvanje biološke raznolikosti
Sufinanciranje i druge poticajne mjere za unapređenje poljoprivrede i
akvakulture
Sufinanciranje aktivnosti izrade programa, projekata i ostalih dokumenata
neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa ruralnog razvoja

iznos kn
80.000,00 kn

30.000,00 kn

50.000,00 kn
100.000,00 kn

2021. – 2027., a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz toga
Programa, čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave
10 Druge namjene :rekonstrukcija nerazvrstanih cesta , vodoprivredna
naknada
UKUPNO:

303.000,00 kn
563.000,00 kn

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 Đulovac u 2021.godini, načelnik općine Đulovac dostavit će Općinskom vijeću općine Đulovac na
razmatranje i usvajanje zajedno s Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna općine Đulovac za 2021.godinu.
Nakon što Općinsko vijeće usvoji Izvješće o izvršenju Odluke ista će se dostavit će se Ministarstvu poljoprivrede
odnosno nadležnoj Agenciji za poljoprivredno zemljište.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Đulovac“
Predsjednik Općinskog vijeća
Augustin Čović,

