
    
Na  temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, 

20/18) i  članka 30. Statuta općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske 
županije” broj 04/13, 01/18), Općinsko vijeće općine Sibinj na svojoj 7. sjednici 
održanoj  23.03.2018.godine, donosi  

 
 
 

O D L UK U   
o usvajanju Izvješća o korištenju 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 Sibinj za 2017. godinu  
 

 
I. 

 Usvaja se  Izvješće o korištenju 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 Sibinj za 2017. godinu, koje je podnio Općinski načelnik. 
 

II. 
 Tekst Izvješća o korištenju 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 Sibinj za 2017. godinu, sastavni je dio ove Odluke.  

 
 

III. 
 Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.   
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE SIBINJ 

 
 

 
KLASA:    400-08/18-01/02 
URBROJ: 2178/08-01-18-13 
Sibinj,  23.03.2018.g. 
                                               
                                             
 
 
 
   
      PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 
                                                    
                                                                               Krunoslav Eraković   
 



Na  temelju članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN, 20/18), i  
članka 45. Statuta općine Sibinj („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 04/13, 
01/18) Općinski načelnik općine Sibinj, donosi   

 
 

I  Z  V  J  E  Š  Ć  E  
 

o korištenju 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 Sibinj za 2017. godinu  
 
 

I. 
           Sredstva ostvarena 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 Sibinj za 2017. godinu planirana su u ukupnom 
iznosu od 363.000,00 kn, ostvarena su u iznosima: 

1. sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta ……118.634,33 kuna, 
2. sredstva od koncesije poljoprivrednog zemljišta ….182.329,70 kuna,  
3. sredstva od prodaje poljoprivrednog zemljišta ……20.417,76 kuna, 
 

te su utrošena za financiranje uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne 
infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje, te poboljšanje komunikacijskih 
veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže na području Općine 
Sibinj. 
 
 
                                                                               II. 
            Ovo Izvješće objavit će se u “Službenim novinama općine Sibinj”.   
 
 
 
 
 
KLASA:   400-08/18-01/02 
URBROJ: 2178/08-03-18-6 
Sibinj, 19.ožujak 2018.g  
 
 
 
                                                                                              OPĆINSKI NAČELNIK  
 

                                                                                                                    Josip Pavić, univ. spec. oec. 
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