
Prijedlog  

 Na temelju članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09,  
4/13 i 23/14) i članka 27. stavka 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 
i 48/15), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj ---- svibnja 2015. godine donijelo je  

 
 
 

R J E ŠE NJE 
o razrješenju članice i određivanju člana Povjerenstava za dodjelu 

 zakupa na poljoprivrednom zemljištu 
 u vlasništvu Republike Hrvatske 

 
 
 

 1. Lucija Paro, iz Pazina, Jurja Dobrile 5, razrješava se dužnosti članice Povjerenstva za 
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 2. Zoran Sloković iz Pazina, Dobrili 48/a, određuje se za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa 
na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske. 

 3. Ovo Rješenje dostavit će se Agenciji za poljoprivredno zemljište. 

 4. Ovo Rješenje objavit će se u Službenim novinama Grada Pazina i Općina Cerovlje, 
Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi. 

 

Obrazloženje  

 Pravna osnova za donošenje ovog rješenja je u provedbi članka 27. stavka 7. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 i 48/15). 
 Primjenom Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 39/13 i 48/15), 
poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup i zakup za ribnjake putem javnog poziva 
na rok od 50 godina. Po provedenom javnom pozivu za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu 
kojeg raspisuje Agencija za poljoprivredno zemljište (dalje u tekstu: Agencija) odluku o dodjeli 
zakupa donosi Agencija na prijedlog Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u 
vlasništvu Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo imenuje Agencija. U 
sastavu Povjerenstva su tri predstavnika Agencije i dva predstavnika jedinice lokalne samouprave na 
čijem području se zemljište nalazi, od kojeg jednog predstavnika određuje predstavničko tijelo 
jedinice lokalne samouprave odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, a drugog predstavnika 
izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.   
 Gradsko vijeće Grada Pazina, na sjednici održanoj 28. studenog 2013. godine, donijelo je 
rješenje kojim se Lucija Paro određuje članicom Povjerenstva, a Gradonačelnik Grada Pazina, 
rješenjem od 28. studenog 2013. godine odredio je, Renata Kalca, prof., članom povjerenstva.  
 Budući da Lucija Paro, dosadašnja članica povjerenstva određena od strane Gradskog vijeća, 
zbog umirovljenja više ne obnaša dužnost predstojnice Ureda Grada Pazina, predlažemo da se u ime 
Gradskog vijeća Grada Pazina za člana Povjerenstva odredi, Zoran Sloković iz Pazina, Dobrili 48/a.  
 
  

 


