
Na temelju članka 31. st.22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 20/18, 115/18, 
98/19 i 57/22) i članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko posavske županije boj 
10/09, 7/13, 4/18, 6/20, 11/21) Općinsko vijeće općine Oriovac na 10.sjednici održanoj 
27.9.2022.godine donosi 

ODLUKU 
o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta  

u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području općine Oriovac (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u slijedećem sastavu: 
1.  Lidija Knežević                           - predsjednik – predstavnik – mag.iur. 
2. Antonija Lončarić                       - zamjenik predsjednika – dipl.ing.agr. 
3. Željko Koporčić                           - član – predstavnik – dipl.ing.geodezije 
4. Petar  Sarić                                  - član – predstavnik  Općinskog vijeća 
5. Karlo Tomljenović                      - član – predstavnik  Općinskog vijeća 
6. Željko Burazović                         - član – privremeni pročelnik   Upravnog odjela za gospodarstvo i  
                                                                        Poljoprivredu Brodsko posavske županije 
7. Marija Milašin                             - član – predstavnik Ministarstva poljoprivrede  
 

Članak 2. 
Povjerenstvo se imenuje na 4 (četiri) godine, odnosno do isteka mandata Općinskog vijeća. 
 

Članak 3. 
Zadatak Povjerenstva je zaprimanje i razmatranje zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta  u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac. 
Povjerenstvo izrađuje prijedloge o izboru najpovoljnijih ponuda na javnom natječaju za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i upućuje Općinskom vijeću, koje donosi 
odluku o izboru najpovoljnijih ponuda. 

Članak 4. 
Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja općina Oriovac. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije. 

Članak 6. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Oriovac (Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije broj  27/2021). 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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