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REPUBLIKA HRVATSKA     
ISTARSKA  ŽUPANIJA 

GRAD LABIN 
Gradsko vijeće 
 

KLASA : 021-05/13-01/   
URBROJ: 2144/01-01-13-1 
Labin, ___. prosinca 2013.  

 
Na temelju članka 27. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 

br. 39/13) i članka 31. točka 19. Statuta Grada Labina (Službene novine Grada Labina broj 
9/09.i 9/10 - lektorirani tekst), na zahtjev Agencije za poljoprivredno zemljište, Gradsko vijeće 
Grada Labina je na sjednici   ___ prosinca 2013. godine, donijelo slijedeću   

 
O D L U K U 

 
o određivanju 1. predstavnika  Grada Labina u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na 

poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske  
 

I. 

   
 VALDI PALISKA-SMOKOVIĆ dipl.ing.agr., rođen 5.7.1964. (OIB: 16923446390) iz 
Labina, Ripenda Kras 16., određuje se za 1. predstavnika Grada Labina u Povjerenstvu za 
dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Labina.  
 

II. 

  Odluku o imenovanju Valdia Paliska-Smoković iz točke I. ove Odluke za člana 
Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području Grada Labina donosi Agencija za poljoprivredno zemljište.  

  
III. 

  Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u „Službenim novinama 
Grada Labina“. 
 

 
PREDSJEDNIK 

Gradskog vijeća 
  Valter Poropat 

DOSTAVITI: 

1. Valdi Paliska Smoković, Labin, Ripenda Kras 16 
2. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, 

X2 – za Agenciju za poljoprivredno zemljište 
3. Upravni odjel za proračun i financije 
4. Arhiva 

  
 

     
 

 



O b r a z l o ž e n j e 
 

Sukladno članju 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne4 novine“ broj 
39/13.), odluku o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
temeljem objavljenog javnog poziva za zakup, donosi Agencija za poljoprivredno zemljište na 
prijedlog Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu 
Republike Hrvatske.  

Povjerenstvo čine tri predstavnika Agencije i dva predstavnika jedinice lokalne 
samouprave na čijem području se zemljište nalazi.  

Jednog predstavnika određuje predstavničko tijelo, a drugog predstavnika izvršno 
tijelo jedinice lokalne samouprave.   

 
Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje nije u funkciji poljoprivredne 

proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem, može se dati u zakup s time da ga je 
zakupnik dužan iskrčiti o vlastitom trošku u roku od dvije godine od uvođenja u posjed - 
članak 43. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.  

Troškove stavljanja u funkciju takvog zemljišta procjenjuje Povjerenstvo koje je 
ssatavljeno od 5 članova i to agronomske, šumarske, geodetske i pravne struke.   

 
I u ovom slučaju – temeljem članka 43. stavak 8. Zakona, predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave predlaže jednog člana Povjerenstva za procjenu troškova stavljanja u 
funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji 
poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase. 

Donošenje predloženih odluka inicirano je zahtjevom Agencije za poljoprivredno 
zemljište. 

 
 Pročelnica                                                                        Gradonačelnik 
Anamarija Lukšić dipl. ing. građ.                                                 Tulio Demetlika 
 

 

 


