
Temeljem članka 5. stavak 6. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne 

novine" broj 16/07., 152/08., 124/10., 56/13., 121/16. i 9/17.), članka 44. stavak 2. Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13. i 48/15.) i članka 30. točka 8. Statuta 

Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 

2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 6. sjednici 28. 

studenoga 2017. godine  

 

 

 

Z A K L J U Č A K 
 

o sufinanciranju programa državne izmjere 

i katastra nekretnina u svrhu 

izrade katastra nekretnina na području 

Grada Đakova, općina Đurđenovac, 

Semeljci i Viškovci 
 

 

I. 
 

Skupština prihvaća sufinanciranje programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu 

izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina Đurđenovac, Semeljci i Viškovci. 

 

Provedbom programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina 

na području navedenih jedinica lokalne samouprave, planira se izmjeriti oko 16 647 ha, kako slijedi: 
 

a. na području Grada Đakovo: 

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Ivanovci Đakovački - oko 976 ha  

- katastarska izmjera za dio katastarske općine Selci Đakovački - oko 2393 ha 

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Đurđanci - oko 1518 ha  
 

b. na području Općine Đurđenovac katastarska izmjera za katastarsku općinu Pribiševci - oko 

773 ha 
 

c. na području Općine Semeljci 

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Mrzović - oko 1521 ha  

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Semeljci - oko 2642 ha  

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Kešinci - oko 2380 ha  

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Koritna - oko 2130 ha 

- katastarska izmjera za katastarsku općinu Vrbica - oko 1513 ha 
 

d. na području Općine Viškovci katastarska izmjera za katastarsku općinu Forkuševci - oko 801 

ha. 
 

Osječko-baranjska županija sufinancirat će program državne izmjere i katastra nekretnina u 

svrhu izrade katastra nekretnina na području jedinica lokalne samouprave iz prethodnog stavka s 30% 

od ukupne vrijednosti. 
 

 

II. 

 

Potrebna sredstva koja se odnose na obvezu Županije za obavljanje poslova iz točke I. ovoga 

Zaključka osigurat će se u proračunima Osječko-baranjske županije za vrijeme njihove provedbe u 

Razdjelu 004 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Program 4002 Potpore ruralnom razvoju 

Osječko-baranjske županije aktivnost, K 4006 01 Geodetsko - katastarska izmjera zemljišta, Račun 

323 Rashodi za usluge. 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=356
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=11192
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=357
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=358
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17723
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=18261


III. 

 

Skupština prihvaća prijedloge sporazuma o sufinanciranju programa državne izmjere i katastra 

nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina Đurđenovac, 

Semeljci i Viškovci 

 

 

IV. 

 

 Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije. 

 

 

V.  

 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
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Osijek, 28. studenoga 2017. 
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