
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 

br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 

98/19, 144/20), članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 

115/18, 98/19) i članka 26. Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 

13/21) Općinsko vijeće Općine Kloštar Ivanić na 5. sjednici održanoj dana 07.12.2021. 

godine donijelo je  

                                           PROGRAM 

korištenja sredstava od zakupa, prodaje, prodaje izravnom 

pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom 

pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava ostvarenih u 2022. godini 

od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na 

korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Kloštar Ivanić, a koja su Proračunom Općine Kloštar Ivanić za 2022. godinu 

i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirana u ukupnom iznosu od 395.000,00 kn.  

Članak 2. 

 Prihod ostvaren u visini od 65% sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje 

izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Kloštar Ivanić  

za 2022. godinu, utrošit će se za provedbu mjera potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić 

kao i za provođenje aktivnosti vezanih uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu RH na području Općine Kloštar Ivanić  u iznosu od 395.000,00 kn, a u skladu s 

namjenom utvrđenom člankom 49. stavkom 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 

20/18, 115/18, 98/19).  

Članak 3.  

          Općina Kloštar Ivanić će Ministarstvu podnositi godišnje izvješće o ostvarivanju 

programa korištenja sredstava svake godine do 31. ožujka za prethodnu godinu. 

Članak 4. 

 Program stupa na snagu 01. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Glasniku 

Zagrebačke županije“. 
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