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Na temelju članka 31. st.22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18, 
115/18, 98/19 i 57/22) i članka 31. Statuta Općine Belica („Službeni glasnik Međimurske 
županije“, broj 7/21) Općinsko vijeće Općine Belica  na 13.sjednici održanoj 20.3.2023. donosi 

 

ODLUKU 

 osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup  poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Belica 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Belica  (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 
Povjerenstvo čini sedam članova i to: po jedan član pravne, geodetske i agronomske struke te 
dva predstavnika Općinskog vijeća Općine Belica, jedan predstavnik Međimurske županije te 
jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede. 
 

Članak 2. 
 

U Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na 
području općine Belica imenuju se: 
 

1. Marta Krčmar – pravnik, predsjednik 
2. Sabrina Blajda – agronom, član 
3. Ivica Miše – geodet, član 
4. Damir Mesarić – vijećnik Općinskog vijeća, član 
5. Dragica Čurin – vijećnica Općinskog vijeća, član 
6. Vedrana Jukić Posavec – Upravni odjel za  gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 

Međimurske županije, član 
7. Milorad Šubić (zamjena Suzana Pajić) - predstavnik Ministarstva poljoprivrede, član 

Članak 3. 

Mandat članova Povjerenstva imenovanih iz reda članova Općinskog vijeća traje do isteka 
tekućeg mandata Općinskog vijeća Općine Belica. 



Članak 4. 

Povjerenstvo analizira pristigle ponude i utvrđuje prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije 
ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta koju, s popratnom dokumentacijom, dostavlja na 
prethodnu suglasnost Ministarstvu. Nakon dobivanja prethodne suglasnosti Ministarstva, 
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Općinsko vijeće Općine Belica na prvoj sjednici 
općinskog vijeća koja se održava nakon zaprimanja suglasnosti. 

Članak 5. 

Stručne poslove za potrebe Povjerenstva vezane uz provedbu postupka javnog natječaja za 
zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine 
Belica obavlja Jedinstveni upravni odjel. 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 

 
 

Predsjednik vijeća 
Petar Janušić 

 


