


 P R I J E D L O G 
 
Na temelju odredbi članka 31. stavka 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu 
(«Narodne novine» broj: 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka 
(«Službene novine Primorsko-goranske županije» broj  28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 
3/18, 7/20, 6/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici 
održanoj ________________ 2021. godine, donijelo je 
 

 
ODLUKU  

o izmjeni Odluke 
o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske 
županije», broj: 25/20) članak 2. stavak 1. podstavak 4. i 5. mijenjaju se i glase: 
»Član/predstavnik Gradskog vijeća: Nikša Franov; 

  Član/predstavnik Gradskog vijeća: Milan Žužić.» 

 
 

Članak 2. 
Ova Izmjena Odluke stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim 
novinama Primorsko-goranske županije». 
 
 
 
KLASA: 320-02/20-01/04 
URBROJ: 2142/01-01-21-6 
Krk, ___________ 2021. 

 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 
 
 

                                                                                                         Predsjednik 
                                                                                                          Nikša Franov, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
Pravni temelj za donošenje ove Izmjene Odluke sadržan je u članku 31. stavku 13. 
Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 20/18, 115/18 i 98/19 – 
dalje u tekstu Zakon) kojima je navedeno da Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog 
zemljišta  u vlasništvu Republike Hrvatske imenuje predstavničko tijelo jedinice 
lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na čijem području se predmetno 
zemljište nalazi. 
 
Naime, člankom 31. stavkom 13. Zakona, utvrđuje se da predstavničko tijelo  jedinice 
lokalne samouprave imenuje pet članova povjerenstva od kojih su dva člana 
predstavnici općinskog ili gradskog vijeća, odnosno Gradske skupštine Grada 
Zagreba i po jedan član pravne, geodetske i agronomske struke.  
 
Gradsko vijeće Grada Krka prethodnog saziva je na sjednici 23. srpnja 2020. godine 
donijelo Odluku o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka koja je objavljena u 
«Službenim novinama Primorsko-goranske županije» broj 25/20. 
 
Kako je nakon provedenih Lokalnih izbora 2021. godine prestao mandat članovima 
Gradskog vijeća Grada Krka imenovanim naprijed navedenom Odlukom o 
imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Krka, potrebno je pristupiti izmjeni Odluke kako bi se u 
Povjerenstvo imenovali novi članovi Gradskog vijeća u mandatu 2021.-2025. godine. 
 
 
Gradonačelnik Grada Krka je na 8. sjednici Kolegija, održanoj 12. srpnja 2021. 
godine, nakon razmatranja radnog nacrta utvrdio prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o 
imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Krka te se isti sukladno odredbama uvodnog Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu i Statuta Grada Krka upućuje Gradskom vijeću Grada Krka 
na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja. 
 
Krk, srpanj 2021. 

                                                                                                           
GRADONAČELNIK 

 
 
 
 
Prilog:  
- Odluka o imenovanju Povjerenstva... (“SN PGŽ“ br. 25/20) 
 
 
 






