
OBRAZAC 
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

 
Naziv nacrta odluke ili drugog općeg 
akta o kojem je savjetovanje 
provedeno  

Nacrt prijedloga Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za Grad Zagreb 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko 
upravno tijelo koje je provelo 
savjetovanje) 

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 

Vrijeme trajanja savjetovanja 23.04. - 23.05.2018. 
Metoda savjetovanja  Internetsko savjetovanje 

 

Red. 
br. 

Predstavnici  
javnosti 
(pojedinac, 
organizacija, 
institucija) 

Članak na 
koji se 
odnosi 
primjedba/ 
prijedlog 

Tekst primjedbe/ 
prijedloga 

Prihvaćanje/ 
neprihvaćanje primjedbe/ 

prijedloga sa 
obrazloženjem 

 
1.  Josip Karadža Načelna 

primjedba 
 
 
 
 
 
 
Članak 1.  

Ukoliko se izmjenom Pravilnika o 
jednostavnim i drugim građevinama i 
radovima dozvoli gradnja dječjeg i/ili 
sportskog igrališta na poljoprivrednom 
zemljištu zbog nedostatka zone sporta i 
rekreacije u prostornom planu Grada 
Zagreba uvažiti odluku o takvoj 
mogućnosti. 
 
 
 
Programom se ne mogu umanjivati 
proizvodno tehnološke cjeline koje su u 
funkciji proizvodnje, osim iznimno za 
dodjelu zamjenskog zemljišta u 
postupcima povrata oduzete imovine te za 
potrebe izgradnje dječjih i/ili sportskih 
igrališta u mjesnim 
odborima /gradskim četvrtima. 

Primjedba se ne prihvaća. 
Sukladno čl. 29. st. 4. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu 
(Narodne novine 20/18) 
određeno je da se Programom 
ne mogu umanjivati 
proizvodno-tehnološke cjeline 
koje su u funkciji proizvodnje, 
osim iznimno za dodjelu 
zamjenskog zemljišta u 
postupcima povrata oduzete 
imovine. Obzirom na 
navedeno, umanjenje 
proizvodno -tehnološke cjeline 
za potrebe izgradnje dječjih i/ili 
sportskih igrališta u mjesnim 
odborima /gradskim četvrtima 
bilo bi su suprotnosti s 
odredbama Zakona. 

 Vlado Franje i 
Franjica Franje 
 

Načelna 
primjedba 
 
 
 
Tablica 1. 

Da se u Programu raspolaganja polj. 
zemljištem odredi da će se k.č. br. 
1368/134 od 19.552 m2 i k.č. b.r. 1368/135 
od 14.984 m2 dati u naknadu Vladi Franjo i 
Franjici Franjo za oduzeto zemljište u k.o. 
Kup. Kraljevec 
 
Da se u Tablici 1- Prikaza na stranici 2l 
k.č. br. 1368/134 i k.č. br. 1368/135 k.o. 
Kupinečki Kraljevec odrede za povrat 
imovine, a ne za zakup, jer stranke u 
upravnom postupku koji traje godinama 
iste trebaju dobiti u naknadu za oduzeto 
zemljiste u k.o. Kupinečki Kraljevec. 

Primjedba se ne prihvaća. 
U Programu raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu države u k.o. 
Kupinečki Kraljevec sve 
katastarske čestice određene za 
povrat nalaze se u vlasništvu 
Republike Hrvatske, te nema 
potrebe za traženom izmjenom. 

 


