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Na temelju odredbe članka 65. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni 
glasnik” Grada Rovinja-Rovigno, broj  3/18 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Rovinja-
Rovigno na sjednici održanoj dana _____________ 2020. godine,  donosi 
 
 
 

ODLUKU 
o trećim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog 

zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno  
 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada 

Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik” Grada Rovinja-Rovigno, broj  9/11, 5/14, 14/18) u 
članku 16. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6., koja glasi: 

 
„6. udruga sa sjedištem na području bivše općine Rovinj,“ 
 
Dosadašnje točke 6-15. postaju točke 7-16. 

 
Članak 2. 

 U članku 18. stavku 1. iza točke 5. dodaje se nova točka 6., koja glasi: 
 

  „6. udruga sa sjedištem na području bivše općine Rovinj – dokaz: izvadak iz 
Registra udruga Republike Hrvatske (ispis internetske stranice) - kao dokaz da udruga 
ima registrirano sjedište na području bivše općine Rovinj i kao dokaz da je registrirana 
za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sukladno raspisanom natječaju,“ 

 
Dosadašnje točke 6-15. postaju točke 7-16. 
 

Članak 3. 
Zadužuje se Odbor za Statut, Poslovnik i propise za izradu pročišćenog teksta 

Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-
Rovigno. 

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenom 
glasniku Grada Rovinja-Rovigno». 
 
 
Klasa: 320-01/20-01/142                             Predsjednik 
Urbroj: ________________               Gradskog vijeća 
Rovinj-Rovigno, _________                         Valerio Drandić 



nacrt 
O b r a z l o ž e n j e 

 
PRAVNI OSNOV: 
 
- članak 65. Statuta Grada Rovinj-Rovigno (“Službeni glasnik” Grada Rovinja-
Rovigno, broj  3/18 i 5/18) 
  
 
KRATAK SADRŽAJ: 

 
 U želji da se na gradskom poljoprivrednom zemljištu omoguće novi 

poljoprivredni sadržaji, u smislu poticanja proizvodnje eko-proizvoda te unapređenja 
ekološke osviještenosti svih uzrasta, predlaže se u dosadašnju Odluku dodati 
mogućnost da se i udruge registrirane na području bivše općine Rovinj mogu 
kandidirati svojim programima na natječaju za davanje u zakup gradskog 
poljoprivrednog zemljišta. 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Odluke sukladno podnesenom 
prijedlogu. 
 
 

FINANCIJSKI UČINCI: 
 

- za donošenje ove Odluke nije potrebno osigurati financijska sredstva.  
 
 
 
 

 


