
 
Na temelju članka 39. i 67. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  („Narodne novine“, broj 

20/2018, 115/2018 i 98/2019) i članka 31. stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik 
Zagrebačke županije“, broj 8/2018 i 12/2018 – ispravak i „Glasnik Grada Vrbovca“, broj 2/2020), 
Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 2. sjednici održanoj dana 22. rujna 2021. godine, donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta 

u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vrbovca 
  
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec. Povjerenstvo čine tri člana i to: pravne, geodetske 
i agronomske struke.  
 

Članak 2. 
U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 

na području grada Vrbovca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za uvođenje u posjed) imenuju se; 
 

1. Andreja Tanasković - pravnik 
2. Željko Legin - geodet 
3. Vanja Šaško  - agronom 

Članak 3. 
Mandat članova Povjerenstva za uvođenje u posjed imenovanih iz reda članova Gradskog vijeća 
Grada Vrbovca traje do isteka tekućeg mandata Gradskog vijeća Grada Vrbovca. 
 

Članak 4. 
Zadatak Povjerenstva za uvođenje u posjed je da na osnovi zaključenog Ugovora o zakupu ili 
prodaji, zakupca ili kupca uvodi u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području grada Vrbovca u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora, odnosno 
po skidanju usjeva dotadašnjeg posjednika. 
 

Članak 5. 
Stručne poslove za potrebe Povjerenstva za uvođenje u posjed vezane uz uvođenje zakupnika ili 
kupca u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada 
Vrbovca, kao i sve ostale poslove, obavlja upravni odjel Grada nadležan za gospodarstvo. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 
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