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Na temelju članka 31. stavka 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 

Hrvatske („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i članka 26. Statuta Općine Raša 

(«Službene novine Općine Raša», broj 4/09, 5/13, 4/18, 2/21), Općinsko vijeće Općine  Raša 

na sjednici održanoj dana ______ listopada 2022. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Raša 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Raša (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo čini sedam članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i 

agronomske struke te dva predstavnika Općinskog vijeća, jedan predstavnik Upravnog odjela 

za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije te jedan 

predstavnik Ministarstva poljoprivrede. 

  

Članak 2. 

 U Povjerenstvo imenuju se: 

1. Saša Cvečić, predstavnik pravne struke, 

2. Branimir Fable, predstavnik geodetske struke 

3. Aleks Bedrina, predstavnik agronomske struke, 

4. Nikola Lazić, vijećnik Općinskog vijeća, 

5. Admira Žaukla, vijećnica Općinskog vijeća, 

6. Karmen Grubor, predstavnica Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, 

ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije, 

7. Ivanka Bervida, predstavnica Ministarstva poljoprivrede. 

 

Članak 3. 
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 Povjerenstvo u postupku javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Raša utvrđuje prijedlog odluke o izboru 

najpovoljnije ponude za zakup, koju se s popratnom dokumentacijom dostavlja na prethodnu 

suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. 

Članak 4. 

 Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća Općine 

Raša traje do isteka tekućeg vijećničkog mandata. 

Članak 5. 

Članovi Povjerenstva, članovi njihovih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili 

poljoprivrednih obrta, kao i pravne osobe čiji su zaposlenici/osnivači članovi Povjerenstva, ne 

mogu biti sudionici javnih natječaja za zakup koji su u nadležnosti rada ovog Povjerenstva. 

Članak 6. 

 Administrativne i stručne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni 

odjel Općine Raša. 

Članak 7. 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju 

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Raša (''Službene novine Općine Raša'', broj 6/21). 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Raša“. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

  Željko Zahtila 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Članovima Povjerenstva 

2. Arhiva akata Općinskog vijeća 

3. a/a, ovdje 
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O b r a z l o ž e n j e 
 

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

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Raša.  

 

Općinsko vijeće Općine Raša u rujnu 2021. godine donijelo je Odluku o imenovanju 

Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 

općine Raša (''Službene novine Općine Raša'', broj 6/21), no s obzirom na izmjene i dopune 

Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz svibnja 2022. godine i drukčije reguliran sastav 

navedenog Povjerenstva, potrebno je donijeti novu odluku. 

 

Odredbom članka 31. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („NN“ 20/18, 115/18, 

98/19, 57/22 – dalje u tekstu: Zakon) propisano je da se poljoprivredno zemljište u vlasništvu 

države daje u zakup putem javnog natječaja, a odredbom istog članka stavka 20. određeno je 

da prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup utvrđuje Povjerenstvo za zakup 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za zakup) te se 

ista s popratnom dokumentacijom dostavlja na prethodnu suglasnost Ministarstvu 

poljoprivrede. 

 

Člankom 31. stavkom 22. Zakona propisano je da Povjerenstvo za zakup imenuje Općinsko 

vijeće, a čini ga sedam članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke 

te dva predstavnika Općinskog vijeća, jedan predstavnik Upravnog odjela za poljoprivredu, 

šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije te jedan predstavnik 

Ministarstva poljoprivrede.  

 

Odredbama članka 5. stavka 3. Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Raša 

(Službene novine Općine Raša, br. 5/21, 6/21) propisano je da Komisija za izbor i imenovanja 

predlaže izbor, imenovanja i razrješenja drugih osoba određenih zakonom, Statutom ili 

odlukama Općinskog vijeća. 

 

Komisija za izbor i imenovanja na sjednici održanoj 5. listopada 2022. godine predložila je da 

se u Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 

području Općine Raša izaberu: Saša Cvečić, kao predstavnik pravne struke, Aleks Bedrina, 

kao predstavnik agronomske struke, Branimir Fable, kao predstavnik geodetske struke, Nikola 

Lazić i Admira Žakula, kao vijećnici Općinskog vijeća Općine Raša, Karmen Grubor, 

predstavnica Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno 

gospodarstvo Istarske županije te Ivanka Bervida, predstavnica Ministarstva poljoprivrede. 

Predstavnike Županije i Ministarstva odredila su upravna tijela spomenutih institucija u 

dostavljenim očitovanjima Općini Raša.  

 

Slijedom prethodno navedenog, predlaže se Općinskom vijeću donošenje Odluke o osnivanju 

i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području Općine Raša u predloženom tekstu. 

 

 

                                                                                       Komisija za izbor i imenovanja 

 

 

 

 


