
        
 
 
 
              REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
 
             OPĆINA ANDRIJAŠEVCI  
         Općinsko vijeće 
 
KLASA: 320-01/15-01/01 
URBROJ: 2188/02-03-15-1 
Rokovci,  28.  prosinca 2015.godine 
 
 Temeljem članka 44. stavak 2. i 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
broj 39/13 i 48/15), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09), te članka 32. Statuta 
Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 2/13), Općinsko 
vijeće Općine Andrijaševci na svojoj 20. sjednici održanoj 28. prosinca 2015. godine donijelo je 
 
 

 
ODLUKU 

O KORIŠTENJU  SREDSTAVA OD ZAKUPA I DUGOGODIŠNJEG ZAKUPA 
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU 

REPUBULIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU 
 
 
I 

 
 Ovom se Odlukom određuju uvjeti i način korištenja sredstava od zakupa i dugogodišnjeg 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 
Andrijaševci u 2016. godinu.  
 

II 
 

Sredstva za ostvarenje ove Odluke ostvarit će se od prihoda zakupa i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Andrijaševci u 
2016. godini i planirana su u Proračunu Općine Andrijaševci za 2016. godinu, pozicija (P024) u 
iznosu od  1.100.000,00 kuna. 
 

III 
 

Osigurana sredstva od zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Andrijaševci u 2016. godini, sukladno točki II. 
ove Odluke koristit će se za financiranje programa uređenja zemljišta i ruralne infrastrukture i to u 
slijedeće svrhe: 
  

- program katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, 



- sređivanje zemljišnih knjiga, 
- za podmirenje dijela stvarnih troškova Općine, u svezi s provedbom Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, 
- program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja 

je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i akvakulture, te poboljšavanja komunikacijskih 
veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže, 

- programom uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije 
- programom očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke raznolikosti i ekoloških 

sustava 
- program sufinanciranja i druge poticajne mjere usmjerene unapređivanju poljoprivredne 

proizvodnje i akvakulture. 
 

IV 
 
 Sredstva iz točke II. ove Odluke izdvajat će se iz Proračuna Općine Andrijaševci za 2016. 
godinu sukladno dinamici punjenja Proračuna. 
 
 Za realizaciju ove Odluke zadužen je općinski načelnik. 
 
 Navedena sredstva iz točke II. ove Odluke  mogu se, tijekom godine izmjenom Proračuna 
Općine Andrijaševci za 2016. godinu  mijenjati, ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda i 
ukazanim potrebama. 
 

V 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku „ Vukovarsko-srijemske 
županije, a primjenjuje se od 01.siječnja 2016. godine. 
 
 
 
 
 
                                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća 
 
                                                                                                Zlatko Kobašević, bacc.oec. 

 
 


