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Temeljem članka 31. stavka 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne 

novine“ broj  20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 32. stavka 1. točke 19. Statuta 
Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada 
Bjelovara, na 12. sjednici održanoj 13. rujna 2022. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o imenovanju Povjerenstva 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 – predstavnica Gradskog vijeća, 
2. Jelena Galiat Dinjar – zamjenica predsjednice Povjerenstva – predstavnica 

pravne    struke, 
3.        Dragan Ćurković – član – predstavnik geodetske struke, 
4.        Dražen Medved – član - predstavnik Gradskog vijeća, 
5.       Tihomir Čauš – član – predstavnik agronomske struke,  
6.    Tajana Glogovšek – član – predstavnica upravnog tijela jedinice područne  

(regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi poljoprivrede,  
7.        Ivica Kunić – član - predstavnik Ministarstva poljoprivrede.   
 
          Kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede u slučaju odsutnosti ili spriječenosti 
stalnog člana određuje se kao zamjenski član Darija Marković. 
 

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“. 
 
                                                   Članak 6. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju 

Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 5/21). 
 
 
KLASA: 080-04/22-01/21 
URBROJ: 2103-1-02-22-4 
Bjelovar, 13. rujna 2022. 

  PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                         Nenad Martinovski, dipl.oec. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


