
Na temelju čl. 20. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 

br. 2/21) Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 

27.06.2022. godine donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava  ostvarenih od zakupa, prodaje i 

privremenog korištenja poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Plitvička  Jezera u 2021. godini 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješća o korištenju sredstava  ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog 

korištenja poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike   Hrvatske na području Općine 

Plitvička  Jezera u 2021. godini  

 

Članak 2. 

Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka njegov je sastavni dio i nalazi se u prilogu. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“ 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 

 

 

        Predsjednik Općinskog vijeća 

        Ante Bionda 

 

 

 

KLASA: 320-02/20-01/22 

URBROJ: 2125-11-03-22-08 

Korenica, 27.06.2022. godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 

20/18, 115/18, 98/19, 57/22) te članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera ("Službeni glasnik 

Općine Plitvička Jezera br. 2/21), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera podnosi  

 

 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA 

utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu 

 

  

Članak 1. 

Program utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje i privremenog korištenja 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Plitvička 
Jezera za 2021. godine usvojilo je Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 25. redovnoj 
(elektronskoj) sjednici održanoj 15.12.2020. godine i objavljen u "Službenom glasniku 
Općine Plitvička Jezera“, broj 11/20. 
Tijekom proračunske godine donesene su dvije izmjene i dopune Programa. 

I. izmjene i dopune za 2021. godine usvojene su na 2. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, 

održanoj dana 29.09.2021. godine i objavljene u "Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“ br. 10/21.  
II. Izmjene i dopune za 2021. godinu usvojene su na 4. redovnoj sjednici Općinskog vijeća, 

održanoj dana 27.12.2021. godine i objavljene u " Službenom glasniku Općine Plitvička 

Jezera“ br. 14/21. 

 

Članak 2. 

U razdoblju od 01. siječnja do 31.prosinca 2021. godine ostvarena su sredstva od zakupa 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, na području Općine Plitvička 

Jezera u ukupnom iznosu 375.361,60 kuna.  

Ukupno utrošena sredstva iznose 138.516,22 kune i utrošena su za sljedeće namjene:  

- za gospodarenje poljoprivrednim zemljištem (katastarsko – geodetska izmjera zemljišta, 

sređivanje zemljišnih knjiga) u iznosu od 66.142,50 kuna, 

- za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture (kanali, slivnici) u iznosu od 72.373,72 kune. 

 

Članak 3. 

Neutrošeni iznos sredstava ostvaren u 2021. godini u iznosu 236.845,38 kuna prenijet će se u 

2022. godinu te utrošiti temeljem Odluke predstavničkog tijela o raspodjeli rezultata 

poslovanja za 2021.godinu. 

 

                                                                                                            OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                                          Ante  Kovač      

KLASA: 320-02/20-01/22 

URBROJ: 2125-11-02/02-22-06 

Korenica, 16.05.2022. godine 

 


