
Na temelju članka 65. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 

115/18, 98/19) i članka 24.  Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 

12/18 i 60/21), Općinsko vijeće Općine Barban, na sjednici održanoj dana  27.rujna 2021.godine, donosi 

sljedeću  

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske u vlasništvu Općine Barban 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske  na području Općine Barban. 

 Povjerenstvo čini pet članova, i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke, te 

dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Barban. 

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine 

Barban  (dalje: Povjerenstvo) imenuju se: 

 

1. _________________ mag.iur. 

2. _________________, dipl.ing.geod. 

3. _________________, ing.agr. 

4._________________, član Općinskog vijeća 

5._________________, član Općinskog vijeća 

 

Članak 3. 

Mandat članova Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća 

Općine Barban. 

 

Članak 4. 

Povjerenstvo predlaže Općinskom vijeću Općine Barban odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup 

poljoprivrednog zemljiša u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 

Članak 5. 

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane uz provedbu postupka javnog natječaja  za zakup 

poljoprivrednog zemljiša u vlasništvu Republike Hrvatske, kao i sve prateće poslove vezane uz natječaj, 

obavlja Upravni odjel za opće poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Barban“. 

 

KLASA:320-02/21-01/02 

URBROJ:2168/06-02-21- 

Barban_____rujna 2021.godine 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

PREDSJEDNIK 

Andi Kalčić, v.r. 



OBRAZLOŽENJE 

 

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ODLUKE: 

- članak 24. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban broj 22/13,12/18 i 60/21) 

- članak 31. i članak 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18, 115/18 i 98/19 

dalje: Zakon o poljoprivrednom zemljištu) 

 

RAZLOZI DONOŠENJA ODLUKE: 

 Ovu odluku potrebno je donijeti zbog osnivanja i imenovanja Povjerenstva za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Barban, koje je nužno 

imenovati radi predstojećeg javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na 

području Općine Barban 

 Sukladno članku 31. stavak 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Povjerenstvo za zakup čini 

pet članova i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke te dva člana općinskog 

vijeća, na čijem području se zemljište nalazi. 

 Člankom 65. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu Odluku o izboru najpovoljnije 

ponude na javnom natječaju za zakup donosi općinsko vijeće na čijem području se zemljište nalazi na 

prijedlog Povjerenstva za zakup uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva. 

 

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE: 

 

 Za provedbu ove Odluke neće biti potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Općine 

Barban za 2021.godinu. 

 

 Slijedom prethodnog navedenog predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke  o osnivanju 

i imenoavanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednoog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Barban. 


