
OBRAZAC 

izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg 

akta o kojem je savjetovanje 

provedeno  

Nacrt prijedloga Odluke o dodjeli izuzete 

državne potpore za premještaj poljoprivrednih 

zgrada i nove državne potpore za zatvaranje 

proizvodnih kapaciteta na području Grada 

Zagreba 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko 

upravno tijelo koje je provelo 

savjetovanje) 

          Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 

Vrijeme trajanja savjetovanja                               18.07.- 18.8.2019. 

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. 

 

Ružica Palijan 

 

Načelna 

primjedba 

na cijeli 

tekst 

Odluke 

Smatram da se mora postupati po 

Odluci o dodjeli izuzete državne 

potpore za premještaj poljoprivrednih 

zgrada i nove državne potpore za 

zatvaranje proizvodnih kapaciteta na 

području Grada Zagreba od 

02.06.2015. godine koja je 

vrijedila do 01.srpnja 2019. i da 

novu Odluku nije potrebno donositi. 

Uredba Europske komisije na koju se 

pozivate je od 2014. godine i sasvim 

je dovoljno vremena dano da se 

proizvodni kapaciteti premjeste ili 

zatvore i potpore pokupe. Primjedbe 

i prijedlozi na pojedine članke nacrta 

prijedloga akta s obrazloženjem 

Cijeli tekst odluke je prepisana gore 

spomenuta Odluka iz 2015. osim 

članka 10. kojim se produljuje rok. 

Razlika postoji i u tzv. usklađenju s 

novim Zakonom o poljoprivredi 

(gdje je čl. 36. isti kao čl. 66. starog 

Zakona o poljoprivredi) iz čega je 

vidljivo da se ne usklađuje ništa već 

samo produžuje rok koji je već 

ionako bio dovoljno dug. 

 

Primjedba se ne prihvaća / 
Nova odluka usklađena je sa  

razdobljem primjene Uredbe 

Komisije (EU) br. 702/2014 o 

ocjenjivanju određenih 

kategorija potpora u sektoru 

poljoprivrede i šumarstva, te u 

ruralnim područjima 

sukladnima s unutarnjim 

tržištem u primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju 

Europske unije (SL L 193 od 1. 

srpnja 2014.) do 31.12.2020., 

kao i razdobljem primjene 

Smjernica Europske unije o 

državnim potporama u 

sektoru poljoprivrede i 

šumarstva, te u ruralnim 

područjima u razdoblju od 

2014. do 2020. (SL L 

204 od 1. srpnja 2014.). Budući 

postoji valjani pravni temelj i 

potrebne suglasnosti nadležnih 

tijela za daljnju primjenu ovih 

mjera smatramo opravdanim 

omogućiti poljoprivrednim 

proizvođačima da se tim 

mjerama koriste do kraja 

razdoblja. 

 


