


P R I J E D L O G 
 
Na temelju odredbi članka 39. stavka 2. 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, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici 
održanoj ________________ 2022. godine, donijelo je 
 

 
O D L U K U 

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Krka. 
Povjerenstvo čine tri člana: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske 
struke. 
 

Članak 2. 

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 

Republike Hrvatske na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) 

imenuju se: 

1. Član pravne struke: Natalija Rakić, mag.iur. 

2. Član agronomske struke: Luka Adžić-Kapitanović, mag.ing.agr. 

3. Član geodetske struke: Ivan Jurina, mag.ing.geod.etgeoinf. 

 
 

Članak 3. 
Na temelju sklopljenog ugovora o zakupu, Povjerenstvo uvodi zakupnika u posjed 
poljoprivrednog zemljišta. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama 
Primorsko-goranske županije“. 
 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Krk, ___________ 2022. 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 
                                                                                        Predsjednik 

Nikša Franov, ing.građ, v.r. 
 
 
 



 
O B R A Z L O Ž E N J E 

 
Pravni temelj za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 39. stavku 2. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19 – dalje u 
tekstu Zakon) kojim je navedeno da Povjerenstvo za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske imenuje predstavničko 
tijelo jedinice lokalne samouprave, na čijem području se predmetno zemljište nalazi. 
 
Naime, člankom 39. stavkom 2. Zakona, utvrđuje se da predstavničko tijelo  jedinice 
lokalne samouprave imenuje tri člana povjerenstva od kojih po jedan član pravne, 
geodetske i agronomske struke. 
 
Nadalje, u članku 39. stavku 1. Zakona propisao je da na osnovi sklopljenog ugovora 
o zakupu  zakupnika uvodi u posjed Povjerenstvo za uvođenje u posjed, u roku od 30 
dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva.  
 
Slijedom iznesenog, predlaže se Gradskom vijeću da razmotri predmetni Prijedlog 
odluke te donese Odluku o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Krka.  
 
Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija gradonačelnika, održanoj 4. travnja 
2022. godine, nakon razmatranja Radnog Prijedloga utvrdio Prijedlog Odluke o 
imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu  
Republike Hrvatske na području Grada Krka te se isti upućuje  Gradskom vijeću 
Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i usvajanja. 
 
Krk, travanj 2022. 
 
 

GRADONAČELNIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


