
   

   

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 320-02/22-01/04 

URBROJ: 2103-1-01-22-4 
Bjelovar, 18. ožujka 2022.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Razmatranje Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja 

sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu 

      
Upućujem Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje Izvješće o ostvarivanju 

Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu. 

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Davor Sušak.  
 
 

         GRADONAČELNIK 
 
                    Dario Hrebak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  G R A D  B J E L O V A R 
     Upravni odjel za gospodarstvo 
                                                           

KLASA: 320-02/22-01/04 
URBROJ: 2103-01-05-22-2 
Bjelovar,  8. ožujka 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                     

GRADONAČELNIK 
          Dario Hrebak 

                                                                                           -ovdje- 
 

PREDMET: Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
grada Bjelovara za 2021. godinu 

 
U skladu sa člankom 25. stavkom 9. i člankom 49. stavkom 5. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu, („Narodne novine“ broj, 20/18, 115/18, 98/19) dužni smo do 
31. ožujka tekuće godine donijeti Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja 
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu i dostaviti ga Ministarstvu 
poljoprivrede.  

Predlažemo da donesete navedeno Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja 
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu i proslijedite ga Gradskom 
vijeću na razmatranje i prihvaćanje.  
 

Izradio: 

Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr. 
          Viši stručni suradnik    
za poljoprivredu, ugostiteljstvo i turizam                                                          
 

                                                                                              

PROČELNIK 
 

                                                            Davor Sušak, struč.spec.ing.aeidf 
 

 

 

 

                   



                              

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                    GRADONAČELNIK  
 

             
Na temelju  članka 25. stavak 9. i članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu, („Narodne novine“ broj,20/18, 115/18, 98/19) članka 47. stavka 1. točke 17. 
Statuta Grada Bjelovara ("Službeni glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21 )  i točke IV. 
Programa korištenja ostvarenih sredstava o raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 9/20 i 7/21), Gradonačelnik Grada Bjelovara 
dana 8. ožujka 2022. godine donosi  
 

IZVJEŠĆE 
o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara 
za 2021. godinu 

 
Članak 1. 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Program korištenja ostvarenih 

sredstava o raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području grada Bjelovara za 2021. godinu, („Službeni glasnik“ broj 9/20) i Izmjene 

Programa korištenja ostvarenih sredstava o raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu, 

(„Službeni glasnik“ broj 7/21). 

Članak 2. 

 U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine planirani su prihodi od 

promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja  i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 

Bjelovara u visini 350.000,00 kuna. Prihodi od zakupa su ostvareni u iznosu od 

333.985,13 kuna, a od prenamjene 45.226,65 pa prihodi ukupno iznose 379.211,78 

kn, a rashodi 413.910,00 kn. 

R.br. Vrsta prihoda Planirani prihod 
u 2021. god./kn 

Ostvareni prihod 
u 2021. god./kn 

1. Zakup, privremeno korištenje, 
davanje na korištenje izravnom 
pogodbom 

250.00,00 
 

333.985,13 

2. Prodaja, prodaja izravnom pogodbom  50.000,00   0 

3. Naknada za promjenu namjene  50.000,00  45.226,65 

 UKUPNO: 350.000,00     379.211,78 



 

Članak 3. 

Prihodi iz članka 2. ovog Izvješća utrošeni su za slijedeće namjene: 

R. 
br. 

Vrsta rashoda Planirani rashod 
u 2021. god./kn 

Ostvareni 
rashod u 2021. 

god./kn 

1. Usklađivanje stanja katastra i 
zemljišnih knjiga sa stanjem u naravi 
za katastarske čestice koje su 
trenutno u jednoj od slijedećih 
neusklađenosti:  

- čestica postoji u katastru, ali ne 
postoji u zemljišnoj knjizi,  

- čestica postoji u katastru i zemljišnoj 
knjizi, ali ne postoji  na katastarskom 
planu, 

- u katastru je upisana Republika 
- Hrvatska, ali su u  zemljišnoj knjizi 
upisani privatni vlasnici 

 
 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 
 

22.300,00 

2. Okrupnjavanje, navodnjavanje, 
privođenje funkciji i povećanje 
vrijednosti poljoprivrednog zemljišta 

 
40.000,00 

 
24.900,00 

3. Uzgoj i držanje autohtonih pasmina 
goveda - simentalac 

99.000,00 99.000,00 

4. Očuvanje pčelinjeg fonda 165.000,00 164.710,00 

5.  Uzgoj i držanje konja pasmine gidran  
  26.000,00 

 
 103.000,00 

 UKUPNO: 350.000,00   413.910,00 

 
KLASA: 320-02/22-01/04 
URBROJ: 2103-1-01-22-3 
Bjelovar,  8. ožujka 2022. 
 GRADONAČELNIK  
                   Dario Hrebak  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

    O b r a z l o ž e n j e 

Člankom 25. stavkom 6., 7. i 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.), dalje u tekstu: Zakon, propisano je da su sredstva 

ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta prihod  

državnog proračuna 70 % i 30% proračuna jedinice lokalne samouprave, na čijem se 

području zemljište nalazi.  

Člankom 49. stavkom 1., 3. i 4. Zakona propisano je da su sredstva ostvarena 

od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinice lokalne 

samouprave prihod državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne 

(regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave na čijem se 

području poljoprivredno zemljište nalazi. 

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je Program korištenja ostvarenih 
sredstava o raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske 
na području grada Bjelovara za 2021. godinu, („Službeni glasnik“ broj 9/20) i Izmjene 
Programa korištenja ostvarenih sredstava o raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu, 
(„Službeni glasnik“ broj 7/21). 

 U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine planirani su prihodi od 
promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom 
pogodbom, privremenog korištenja  i davanja na korištenje izravnom pogodbom 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada 
Bjelovara u iznosu od 350.000,00 kuna. Prihodi su ostvareni u iznosu 379.211,78  kn, 
a rashodi u iznosu od 413.910,00 kn.  

U skladu s člankom 25. stavkom 9. i člankom 49. stavkom 5. Zakona Izvješće o 
korištenju ovih sredstava jedinice lokalne samouprave dužne su podnositi Ministarstvu 
poljoprivrede najkasnije do 31. ožujka iduće godine za prethodnu godinu. 
 
 
Izradio: 
 
Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr. 
Viši stručni suradnik  
za poljoprivredu, ugostiteljstvo i trgovinu 
 
 

   PROČELNIK   
 

Davor Sušak, struč.spec.ing.aeidf 
 
 
 
 
 
 

                    



                              
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                  GRADSKO VIJEĆE    

    
          Prijedlog                   

Temeljem članka 32. stavka 1.  točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici 
održanoj dana _________2022. godine  razmatralo je Izvješća o ostvarivanju 
Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara za 2021. godinu te donijelo  
 

Zaključak  

o prihvaćanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada 

Bjelovara za 2021. godinu 

I. 

Prihvaća se Izvješće o ostvarivanju Programa korištenja sredstava od 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
grada Bjelovara za 2021. godinu koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

Zadužuje se Upravni odjel da Izvješće iz prethodnog stavka dostavi Ministarstvu 
poljoprivrede.  

Izvješće iz točke I., ovog Zaključka nije predmet objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 

 
II. 

 Ovaj Zaključak stupa sa snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom 
glasniku Grada Bjelovara". 

 

KLASA: 320-02/22-01/04 
URBROJ: 2103-01-02-22- 
Bjelovar,  …………….2022. 
 

                                             PREDSJEDNIK  
                                               GRADSKOG VIJEĆA               

        Nenad Martinovski dipl.oec. 
                                              
 

 

 
 


