HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/18-18/317
URBROJ: 65-18-02
Zagreb, 21, svibnja. 2018.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
gospođinu
Tomislavu Tolusiću, ministru

U prilogu dostavljam, zastupničko pitanje Damira Tomiča, zastupnika u
Hrvatskom, saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.

REDSTEDNIK

ordan Janđroković

Na znanje;
- Vladi Republike Hrvatske

DAMIR TOMIĆ
zastupnik u Hrvatskom saboru

Zagreb, 18. svibnja 2018. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SAESGRA

Predmet: Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Janđroković,

molim Vas da temeljem čl. 140 Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje
zastupničko pitanje ministru poljoprivrede Tomislav Tolušić.

S poštovanjem,

mir Tomić

Prilog: kao u tekstu

DAMIR TOMIĆ
zastupnik u Hrvatskom saboru
Zagreb, 18, svibnja 2018, godine

MINISTRU POLJOPRIVREDE

PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE

Poštovani gospodine ministre,

razgovarajući s lokalnim čelnicima i prateći situaciju u poljoprivredi vezano uz
novodoneseni Zakon o poljoprivrednom zemljištu, otvorena je tema raspisivanja natječaja.
U mnogim općinama postoje stočari bez zemlje ali i veći broj mladih poljoprivrednika kojima
zemljište predstavlja opstanak na selu.
Kako je zemljište ograničen resurs i njime su do sada u Slavoniji načelnici raspolagali kroz
prizmu političkih pogodovanja dodjeljivanjem zemljišta „sebi i svojima", tako da slobodne
zemlje nema, ovim putem vam postavljam pitanje može li načelnik općine koji prima svoju
plaću iz proračuna općine od prvog trenutka nakon što je stupio na dužnost načelnika,
odustati od profesionalne plaće, postati volonter na toj dužnosti i time zadržati prednost kod
prijave na javni natječaj za zakup zemljišta temeljem članka 36.
Stavka 1. točke b)? Upoznat sam s primjerom u kojem načelnik koji u svom posjedu već niz
godina uživa površine blizu 100 Hektara. Međutim, poljoprivreda mu očito nije primarna
djelatnost.
Jednako tako, na području općine veći broj dugogodišnjih korisnika zemljišta danas su
umirovljenici. Veliki broj njih najavili su stavljanje svojih mirovina u mirovanje jer im je
prioritet zadržati zemljište na kojemu imaju prednost temeljem istog članka spomenutog
zakona.

U nastavku je dopis zabrinutog vijećnika:
„Javljam se kao vijećnik općinskog vijeća u maloj slavonskoj općini koja je trpjela nepravdu
dosadašnjom dodjelom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.
Prateći situaciju u poljoprivredi kao i novodoneseni Zakon o poljoprivrednom zemljištu na
Vijeću je otvorena tema raspisivanja natječaja. U općini postoje stočari bez zemlje ali i veći
broj mladih poljoprivrednika kojima zemljište predstavlja opstanak na seiu.
Kako je zemljište ograničen resurs i njime su do sada u Slavoniji načelnici raspolagati kroz
prizmu političkih pogodovanja dodjeljivanjem zemljišta „sebi i svojima", tako da slobodne
zemlje nema, bio bih Vam zahvalan kada bi koristeći pravo zastupničkog pitanja, pokušati
saznati od mjerodavnog Ministarstva, može ii načelnik općine koji prima svoju plaću iz
proračuna općine od prvog trenutka nakon što je stupio na dužnost načelnika, odustati od

profesionalne plaće, postati volonter na toj dužnosti / time zadržati prednost kod prijave na
javni natječaj za zakup zemljišta temeljem čianka 36. Stavka 1. Točke b)?
Naime, radi se načelniku koji u svom posjedu već niz godina uživa površine blizu 100
Hektara. Međutim, poljoprivreda mu očito nije primarna djelatnost
Ovo pitanje postavljam nakon što je sam načelnik na sjednici općinskoga Vijeća najavio da će
iz „profesionalca" preći u volontera.
Jednako tako, na području općine veći broj dugogodišnjih korisnika zemljišta danas su
umirovljenici. Veliki broj njih najavili su stavljanje svojih mirovina u mirovanje jer im je
prioritet zadržati zemljište na kojemu imaju prednost temeljem istog čianka spomenutog
zakona. Iskreno se zahvaljujem na pomoćii"

Zastupnik

/ Damir Tomić
skom Saboru

