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DODATAK SLUŽBENOG VJESNIKA BR 03/19. SADRŽAJ

Službeni vjesnik
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Na temelju izvršenog usklađivanja sa 
izvornim tekstom utvrđena je pogreška u objavi 
“Službenog vjesnika” br. 03/2019 od 27.03.2019. 
godine, te Jedinstveni Upravni odjel Općine 
Špišić Bukovica daje

Ispravak “Službenog vjesnika” Općine 
Špišić Bukovica broj 03/2019

U “Službenom vjesniku” Općine Špišić 
Bukovica broj 03/2019 “ Izvješće o utrošku 
sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, 
privremenog zakupa, prodaje izravnom 
pogodbom i dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske” mijenja se i glasi

“
Na temelju članka 31. Statuta Općine Špišić 

Bukovica (“Službeni vjesnik” broj 02/13 i 03/18.), 
te sukladno članku 25. Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu (NN 20/18) Općinsko vijeće Općine 
Špišić Bukovica na 20. sjednici održanoj dana 
26.03.2019. godine donosi

IZVJEŠĆE
O utrošku sredstava ostvarenih 

od zakupa, prodaje, privremenog 
zakupa, prodaje izravnom pogodbom i 
dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske

Općina Špišić Bukovica je u 2018. godini 
od dugogodišnjeg zakupa, privremenog 
zakupa, koncesije, prodaje i prodaje izravnom 
pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu RH ostvarila prihod od 546.455,42 
kuna po Ugovorima o dugogodišnjem zakupu, 
Ugovorima o prodaji, Ugovorima o zakupu, 
Ugovorima o privremenom zakupu i Ugovorima 
o prodaji izravnom pogodbom, te je prenijela 
sredstva iz 2017. godine u iznosu od 13.677,80 
kuna. Sredstva ostvarena od dugogodišnjeg 
zakupa, privremenog zakupa, koncesije, 
prodaje i prodaje izravnom pogodbom utrošena 
su sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu 
korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, 
zakupa, privremenog zakupa, prodaje izravnom 
pogodbom i koncesije poljoprivrednog zemljišta 
u vlasništvu RH i to:

Opis Utrošeno u 
kn

1.
Vodoprivreda
troškovi vodoprivredne na-
knade

27.343,11

2. Kupnja zemljišta 30.000,00

3.

Ostale usluge tekućeg i
investicijskog održavanja
(održavanje svih strojeva i 
zgrada u vlasništvu općine)

128.042,23

4. Sanacija nerazvrstanih cesta 
(poljski putevi) 374.747,88

UKUPNO: 560.133,22 kn

Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, 
privremenog zakupa, prodaje izravnom 
pogodbom i dugogodišnjeg zakupa i prenesena 
sredstva su utrošena u iznosu od 560.133,22 
kune.

Klasa: 320-01/19-01/10
Urbroj: 2189/06-02-19-1
Špišić Bukovica, 26.03.2019.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Predsjednik Općinskog vijeća:
Tihomir Majstorović

“

Klasa: 032-01/19-01/07
Urbroj: 2189/06-04-19-1
U Špišić Bukovici, 27.03.2019.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Pročelnik:
Tomislav Obrovac, dipl.iur.



Strana 3SLUŽBENI VJESNIKBroj 3/19



Strana 4 SLUŽBENI VJESNIK Broj 3/19

Službeni vjesnik Općine Špišić Bukovica izdaje Općina Špišić Bukovica
Odgovorni urednik: Suzana Posavac

Grafička obrada i tisak: Grafiti Becker, Virovitica


