
Na  temelju članka 44. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 
39/13) i  članka 30. Statuta općine Brodski Stupnik («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» broj 8/09 i 3/13), Općinsko vijeće općine Brodski Stupnik, na 
svojoj 5. sjednici održanoj 18. prosinca 2017.godine, donosi   

 
P R O G R A M  

 korištenja sredstava ostvarenih  od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje 
izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva  

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
i koncesije na području Općine Brodski Stupnik 

 za 2018. godinu  
 

I. 
      Prihodi po osnovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Općine Brodski Stupnik za 2018. godinu planiraju se ostvariti u 
iznosu od 341.500,00 kuna  i to: 

- prihodi od zakupa i privremenog korištenja te zakupa za ribnjake u iznosu od 
70.000,00 kuna 

- prihodi od prodaje izravnom pogodbom 200.000,00 kuna 
- prihodi od naknade za koncesiju poljoprivrednog zemljišta 71.500,00 kuna  
 

II. 
        Sredstva iz točke I. ovog Programa, bit će utrošena na području Općine Brodski 
Stupnik za programe katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, sređivanja zemljišnih 
knjiga, za podmirenje dijela stvarnih troškova u vezi s provedbom Zakona, program 
uređenja ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja zemljišta u postupku komasacije i 
hidromelioracije, program očuvanja ugroženih područja i očuvanja biološke 
raznolikosti i program sufinanciranja i druge poticajne mjere za unaprjeđenje 
poljoprivrede i akvakulture kao i za sufinanciranje aktivnosti izrade programa, 
projekata i ostalih dokumenata neophodnih za provedbu mjera potpore iz Programa 
ruralnog razvoja 2014. – 2020., a čija se izrada ne sufinancira kroz mjere potpore iz 
toga Programa, čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave.  
 

III. 
      Ovaj Plan će se objaviti u „Službenim vjesniku Brodsko-posavske županije“.   
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Dostaviti: 

1. Dosje sjednica 
2. Pismohrana, 
3. Dokumentacija 
4. Objava u Službenom vjesniku BPŽ 


