
               
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA BREZNICA 
        Općinsko vijeće 
 
KLASA: 320-01/23-01/05 
URBROJ: 2186-23-01-23-3 
Bisag, 23.02.2023. 
 
 
  Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 
115/18, 98/19 i 57/22) i članka 30. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 
20/21), Općinsko vijeće Općine Breznica na sjednici održanoj 23.02.2023. godine donosi 
 

 
Zaključak o prihvaćanju 

Izvješća o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Breznica u 2022. godini 

 
 

Članak 1. 
  Prihvaća se Izvješće načelnika o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Breznica u 2022. godini (KLASA: 320-01/23-01/05, 
URBROJ: 2186-23-03-23-1 od 10.02.2023. godine). 
 

Članak 2. 
  Podnijeto Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Općine Breznica u 2022. godini sastavni je dio ovog Zaključka. 
 

Članak 3. 
  Ovaj Zaključak objaviti će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije". 
 
 
 
 
               Predsjednik Općinskog vijeća 
                 Tomislav Ledinski 



              
 
  REPUBLIKA HRVATSKA 
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
     OPĆINA BREZNICA 
              Načelnik 
 
KLASA: 320-01/23-01/05 
URBROJ: 2186-23-01-23-1 
Bisag, 10.02.2023. 
 
 
 
 Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18, 
115/18, 98/19 i 57/22) i članka 46. Statuta Općine Breznica ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 
20/21), općinski načelnik Općine Breznica donosi 
 

IZVJEŠĆE 
o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Breznica u 2022. godini 
 
 

Članak 1. 
 U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine ostvaren je prihod od zakupa, prodaje, prodaje 
izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 4.474,92 kn, kako slijedi: 

 privremeno korištenje poljoprivrednog zemljišta – 4.474,92 kuna. 
 

Članak 2. 
 Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja 
na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini 
utrošena su na uređenje ruralnog prostora izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture vezane za 
poljoprivredu i akvakulturu u iznosu od 4.474,92 kn, kako slijedi: 

 održavanje poljskih puteva (nerazvrstanih cesta): 4.474,92 kuna. 
 
 

 
 
               Općinski načelnik 
                 Stjepan Krobot 
 
 
 
 

Dostaviti: 
1. Ministarstvo poljoprivrede, 
    Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 


