
Na temelju članka 25. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19.) i članka 27. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik 

Općine Molve" broj 2/20. i 3/21.), Općinsko vijeće Općine Molve na 7. sjednici 29. studenoga 

2021. godine donijelo je 

 

P R O G R A M 

korištenja sredstava od promjene namjene                                                                    

poljoprivrednog zemljišta na području                                                                                         

Općine Molve u 2022. godini 

 

I. 

Programom korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Molve u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se namjensko 

trošenje sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Molve u 2022. godini, koja su prihod proračuna jedinica lokalne samouprave 

u iznosu od 30% od ukupnih prihoda od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta na 

području Općine Molve. 

II. 

Očekivani prihod od naknade za promjenu namjene za poljoprivredno zemljište na 

području Općine Molve u 2022. godini u visini od 150,00 kuna, rasporedit će se u svrhu 

okrupnjavanja i povećavanja vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, odnosno na rashode za 

katastarsko-geodetsku izmjeru zemljišta na području k.o. Molve. 

 

 

III. 

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Molve“, a stupa na snagu 

1. siječnja 2022. godine. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

 

 

KLASA: 320-02/21-01/5 

URBROJ: 2137/17-04-21-1 

Molve, 29. studenoga 2021. 

 

         PREDSJEDNIK: 

          Zdravko Tuba, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 Zakonska osnova za donošenje ovog Programa sadržana je u odredbi članka 25. 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu  („Narodne novine“ broj 20/18., 115/18. i 98/19. – dalje 

u tekstu: Zakon). 

 Zakonom je propisano da sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene su 

prihod državnog proračuna u 70 % iznosu i 30 % iznosu prihod jedinice lokalne samouprave 

na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Prethodno navedena sredstva 

namijenjena su isključivo okrupnjavanju, navodnjavanju, privođenju funkciji i povećanju 

vrijednosti poljoprivrednog zemljišta. 

 Sukladno članku 25. stavku 8. jedinice lokalne samouprave, odnosno Općina Molve 

dužna je donijeti Program korištenja sredstava od promjene namjene poljoprivrednog 

zemljišta na području Općine Molve  (dalje u tekstu: Program) svake godine te se predlaže 

donošenje Programa za 2022. godinu.  

 Iz svega navedenog predlaže se donošenje navedenog Programa.                                                             

 

 

PREDLAGATELJ AKTA 

OPĆINSKI NAČELNIK: 

Zdravko Ivančan, mag.ing.agr. 

 


