
 

 Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 
novine“ broj 20/2018), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava 
ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09) i članka 47. 
Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) Općinski 
načelnik Općine Bukovlje na 23. sjednici održanoj dana 25. svibnja 2020. godine donosi 

 
IZVJEŠĆE 

 o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i 
davanju na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske i koncesije na području Općine Bukovlje za 2019.godinu 
 
 

Članak 1. 
 

U Proračunu  Općine Bukovlje za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije"  broj 22/18) planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, od kojih je 
ostvareno  32.268,23 kn koja su utrošena za održavanje nerazvrstanih cesta na području 
Općine Bukovlje.  

Članak 2. 
  

Sredstava se mogu se koristiti za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, 
sređivanje zemljišnih knjiga, program razminiranja zemljišta, uređenje ruralnog prostora 
izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, 
uređenja zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, poboljšanje komunikacijskih 
veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže, materijal i usluga za 
sanaciju poljskih puteva, sanacija divljih odlagališta otpada, kao i za druge poticajne mjere za 
unapređenje poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BUKOVLJE 
 

KLASA: 400-01/18-01/113 
URBROJ: 2178/25-01-20-2 
Bukovlje, 25. svibnja 2020. godine   
 
 

       OPĆINSKI NAČELNIK 
Davor Petrik 

 



 Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
broj 20/2018), članka 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i koncesije za ribnjake („Narodne novine“ broj 45/09) i članka 25. Statuta Općine 
Bukovlje („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 3/18) Općinsko vijeće pćine 
Bukovlje na svojoj 23. sjednici održanoj 25. svibnja 2020. godine donosi  

 
 

         ZAKLJUČAK  
o usvajanju izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine Bukovlje za 2019.godinu 
 

Članak 1. 
 

 Usvaja se Izvješće općinskog načelnika o o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, 
zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanju na korištenje bez javnog poziva, 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije na području Općine 
Bukovlje za 2019.godinu. 
 

Članak 2. 
 

 Izvješće općinskog načelnika sastavni je dio ovog Zaključka. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 
 
KLASA: 400-01/18-01/113 
URBROJ: 2178/25-02-20-3 
Bukovlje, 25. svibnja 2020 godine 
 
 
 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Danijel Kovačević, inž.građ.  
  
 




