PRIJEDLOG!!!
Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18,
115/18) te članka 32. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 12/15,
2/18), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na 16. sjednici održanoj 16.05.2019. godine donijelo je
ODLUKU
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU DRŽAVE
Članak 1.
U Povjerenstvo za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države na području Općine Mala
Subotica (dalje: Povjerenstvo) imenuju se:
1. Danica Glad
2. Mladen Križaić
3. Ana Maurović
4. Vladimir Logožar
5. Timotej Juras
Članovi Povjerenstva kao i članovi njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti
sudionici javnog natječaja za zakup koje je u nadležnosti rada ovog Povjerenstva.
Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Mala Subotica.
Povjerenstvo podnosi Općinskom vijeću prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup pri
čemu Općina Mala Subotica istu dostavlja na prethodno mišljenje Međimurskoj županiji i suglasnost
Ministarstvu poljoprivrede.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA
KLASA: 021-05/19-01/__
URBROJ: 2109/10-01-19-_
Mala Subotica, 16.05.2019. godine
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Mala Subotica
Mladen Križaić, dipl.inf.

Prijedlog podnosi općinski načelnik Valentino Škvorc.
Obrazloženje:
Člankom 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18) propisano je,
između ostalog, 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 na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup) pri
čemu jedinice lokalne samouprave istu dostavljaju na prethodno mišljenje županiji i suglasnost
Ministarstvu, a Grad Zagreb na suglasnost Ministarstvu. Povjerenstvo za zakup 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.
Članovi Povjerenstva kao i članovi njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne mogu biti sudionici
javnih natječaja za zakup i prodaju koji su u nadležnosti rada tog Povjerenstva.
Temeljem navedenog podnosi se prijedlog kao u prilogu.

