
 

 

 

 

 

           
          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
             GRAD BJELOVAR 
             GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA:  080-04/21-01/29                                
URBROJ: 2103/01-01-21-5 
Bjelovar, 10. lipnja 2021.  

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup 

i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o imenovanju 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske i u povodu toga donio sljedeći  
 
 

               ZAKLJUČAK  
 

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kao u tekstu Nacrta i 
upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će Davor  
Sušak, službenik ovlašten za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog 
odjela za gospodarstvo.   
 
 

        GRADONAČELNIK 
       
              Dario Hrebak 
 

 

 
 
                         
 
 
 
 



                                
               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
     G R A D  B J E L O V A R 
          Upravni odjel za gospodarstvo 
 
KLASA:080-04/21-01/29 
URBROJ:2103/01-05-21-2 
Bjelovar, 17. lipnja 2021. 
 
 
 
                                                                                         GRADONAČELNIK 

Dario Hrebak-ovdje- 
 

 
PREDMET: Nacrt odluke o imenovanju Povjerenstava za zakup i prodaju 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
 

Dostavljam Vam Nacrt odluke o imenovanju Povjerenstava za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na razmatranje. 

 Molim Vas da utvrdite Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta, te ga proslijedite 
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 
 
               Viši stručni suradnik  
za poljoprivredu, ugostiteljstvo i trgovinu 
                                                          
     Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr. 
 
 
 

   SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA PRIVREMENO  

       OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA 

 

               Davor Sušak, struč.spec.ing.aeidf. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
                  REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                       GRAD BJELOVAR 
                          Gradsko vijeće 
 

NACRT 
Temeljem članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ 
broj  20/18, 115/18 i 98/19) i članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 
____  sjednici održanoj ______________  2021. godine donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstava za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Bjelovara 
a koje čine: 
 
1. Zlatka Pemper – predsjednica povjerenstva 
2. Ksenija Pavuk Kovačević – zamjenica predsjednice povjerenstva 
3.        Ruža Urban - član 
4.        Dražen Medved - član 
5.        Igor Bušek – član 
 

Članak 2. 
 

Povjerenstvo se imenuje na četiri godine, odnosno do isteka mandata Gradskog 
vijeća. 

Članak 3. 
 
Zadatak Povjerenstva je zaprimanje i razmatranje zahtjeva za zakup  

poljoprivrednog zemljišta i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području grada Bjelovara. 

Povjerenstvo izrađuje prijedloge o izboru najpovoljnije ponude na javnom 
natječaju za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i upućuje 
Gradskom vijeću,  koje donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude. 

Povjerenstvo obavlja i druge zadaće i poslove vezane za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada 
Bjelovara. 

                                                   Članak 4. 
 
Administrativne poslove za Povjerenstvo radi Upravni odjel za gospodarstvo 

Grada Bjelovara. 
 



    Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom 
glasniku Grada Bjelovara“. 

 
 
KLASA:080-04/21-01/29 
URBROJ:2103/01-05-21-1 
Bjelovar, …………… 2021. 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
             Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

 
Člankom 31. stavkom 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj  20/18,115/18 i 98/19), propisano je da odluku o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup donosi općinsko ili gradsko vijeće odnosno Gradska skupština Grada 
Zagreba, na čijem se području zemljište nalazi, na prijedlog povjerenstava za zakup 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. 

Isto tako člankom 65. stavkom 2. citiranog Zakona odluku o izboru najpovoljnije 
ponude na javnom natječaju za prodaju donosi općinsko ili gradsko vijeće na čijem se 
području zemljište nalazi, na prijedlog povjerenstava za prodaju poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države. 

Člankom 31. stavkom 13. i člankom 65. stavkom 2. utvrđuje se da povjerenstvo 
za zakup, odnosno, prodaju imenuje predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave 
odnosno Grada Zagreba, a čini ga pet članova: po jedan predstavnik pravne, 
geodetske i agronomske struke te dva predstavnika općinskog ili gradskog vijeća 
odnosno Gradske skupštine Grada Zagreba, na čijem se području zemljište nalazi. 

Uzimajući u obzir da ne postoji bitna razlika u zadaćama, radu i sastavu 
navedenih povjerenstva, prijedlog je da se osnuje jedno zajedničko povjerenstvo koje 
će obavljati zadaće i poslove vezane i za zakup i za prodaju državnog poljoprivrednog 
zemljišta. 

Slijedom navedenog izrađen je Nacrt odluke o imenovanju Povjerenstava za 
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. 

Molimo gradonačelnika da utvrdi Prijedlog odluke kao u tekstu Nacrta, te ga 
proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje 
 
 
Pripremio: 
 
             Viši stručni suradnik  
za poljoprivredu, ugostiteljstvo i trgovinu 
 
    Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr. 
 
 
    

              

SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA PRIVREMENO   
                                                             OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA 

 
                                  Davor Sušak, struč.spec.ing.aeidf. 
 
 
 
 


