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Viljevo, 20. prosinca 2017. godine 

 

Temeljem čl. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje 

zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za 

ribnjake ( Narodne novine br. 45/09.), a u svezi sa člankom 44. Stavkom 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu (NN broj 39/13 i 48/15.) te čl. 22 Statuta Općine Viljevo 

(„Službeni glasnik Općine Viljevo“ br. 01/13.), Općinsko vijeće Općine Viljevo na 5. sjednici  

održanoj u Viljevu  dana 20. prosinca 2017. donijelo je: 

 

PROGRAMA 

 korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2018. godinu 

 

 

I. 

 

Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 

na području Općine Viljevo za 2018. godinu je planski dokument kojim se raspoređuju 

namjenski prihodi ostvareni od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa, privremenog 

korištenja prema namjeni koja je propisana Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.  

Ovim Programom utvrđuje se raspored prihoda prema namjeni rashoda planiranim u 

Proračunu Općine Viljevo za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu.  

 

                                                                          II. 

Ukupni planirani prihodi od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na 

području Općine Viljevo iznose 1.000.000,00 kuna 

                                                                          III.  

Sredstva ostvarena od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa i privremenog korištenja 

državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.000.000,00 kuna, utrošit će se na slijedeće 

projekte i aktivnosti:  

 

1. Uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture 

vezane za poljoprivredu 

Izgradnja i održavanje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivredu u 2018. godini obuhvaća 

sanaciju poljskih putova te izgradnju i sanaciju rubnih dijelova nerazvrstanih cesta u 

naseljima Općine Viljevo koje se koriste za ulazak u naselje i prometovanje poljoprivredne 



mehanizacije (traktori, kombajni, specijalizirana oprema za berbu, kamioni za odvoz 

poljoprivrednih proizvoda i dr.) te uređenja ostalih objekata ruralnog prostora.  

U 2018. godini planira se:  

• održavanje nerazvrstanih cesta – redovno i izvanredno ………….…... 100.000,00 kn 

• rekonstrukcija cesta …………………………………………….…….  320.000,00  kn 

• uređenje javnih površina i kanala……………………………………….20.000,00  kn 

• održavanje nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju …………….…..   10.000,00 kn 

• izgradnja vatrogasnog doma…………………………………………... 350.000,00 kn 

 

2. Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 

U 2018. godini će se provoditi mjere zaštite pučanstva od zaraznih bolesti koje se mogu 

prenijeti sa životinja na ljude. 

 

• Provođenje deratizacije i dezinsekcije……………………………………20.000,00 kn 

• Zbrinjavanje uginule stoke, životinjskih lešina i higijeničarske službe, 

sufinanciranje aktivnosti u lovstvu vezanih za smanjivanje štetnika nosioca zaraznih 

bolesti…………………………………………………………………. ....20.000,00 kn  

 

3. Program potpora udrugama i građanstvu za organizaciju manifestacija, sajmova i 

promotivne aktivnosti te provođenje projekta i mjera na unaprjeđenju poljoprivrede 

i akvakulture 

• Potpore udrugama s područja Općine Viljevo za organizaciju gospodarskih i lokalno 

tradicijskih manifestacija koje obuhvaćaju sajmove i prodajne izložbe vezane uz 

prezentacije lokalnih proizvoda i prezentaciju kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti 

i običaja hrvatskog sela………………………………………………… 20.000,00 kn 

• Potpora za sudjelovanje na sajmovima i drugim manifestacijama……..70.000,00 kn 

• Sufinanciranje osjemenjivanja stoke, analize tla i sl…………………...40.000,00 kn 

 

4. Podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona 

• Podmirenje troškova vezanih u provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu 

obuhvaća vrijednost utrošenih radnih sati komisija i povjerenstva Općine te usluge 

ažuriranja  računalnih baza………………………………………………20.000,00 kn 

 

5. Katastarsko-geodetske izmjere zemljišta i sređivanje zemljišnih knjiga  

• Za podmirenje troškova vezanih u provedbu katastarsko-geodetske izmjere 

poljoprivrednog  zemljišta i slične namjene utrošit će se iznos 

od………………………………………………………………………....10.000,00 kn 

 

IV. 

Ovaj Program biti će objavljen u „Službenom glasniku Općine Viljevo“  

 

 

 

      PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: 

 

                                                                                          Monika Fekete 

 


