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Na temelju članka 100. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne
novine 28/18, 115/18 i 98/19) i članka 29. Statuta Općine Bošnjaci (''Službeni vjesnik''
Vukovarsko-srijemske županije 6/13, 1/18 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Bošnjaci na
svojoj 27. sjednici održanoj 24. rujna 2020. godine, donosi

ODLUKU
o produljenju važenja ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bošnjaci utvrđuje da se produljuju ugovori o zakupu
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Bošnjaci na razdoblje od dvije godine.
Uvjet za produljenje ugovora je da su podmirene sve obveze iz ugovora i da su
plaćene zakonske zatezne kamate za nepravovremeno plaćene rate zakupa zemljišta.
Članak 2.
Za ugovore odnosno za površine poljoprivrednog zemljišta za koje nisu
ispunjeni uvjeti iz članka 1. ove Odluke prestaju važiti i provodi se natječaj za zakup
zemljišta sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Članak 3.
Općinsko vijeće Općine Bošnjaci utvrđuje da se produljuju ugovori o
privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a
koje je zaključila Agencija za poljoprivredno zemljište prije stupanja na snagu Zakona
o poljoprivrednom zemljištu NN broj 28/18, na razdoblje od dvije godine.
Uvjet za produljenje ugovora je da su podmirene sve obveze iz ugovora i da su
plaćene zakonske zatezne kamate za nepravovremeno plaćene rate zakupa zemljišta.

Članak 4.
Za ugovore odnosno za površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Republike Hrvatske za koje nisu ispunjeni uvjeti iz članka 3. ove Odluke prestaju
važiti i zemljište će biti dodijeljeno sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom
zemljištu.
Članak 5.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel i ovlašćuje se
Općinski načelnik za sklapanje aneksa ugovora o zakupu odnosno privremenom
korištenju poljoprivrednog zemljišta.
Članak 6.
Odluka stupa na snagu dan nakon objave u ''Službenom vjesniku'' Vukovarskosrijemske županije.
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