
OBRAZAC izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću 

 

Naziv nacrta odluke ili drugog općeg 

akta o kojem je savjetovanje 

provedeno 

Nacrt prijedloga Odluke o potporama Grada Zagreba radi 

ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih 

epidemijom COVID-19 na izravno trženje poljoprivrednim 

proizvodima 

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko 

upravno tijelo koje je provelo 

savjetovanje) 

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 

Vrijeme trajanja savjetovanja 10.06.- 25.06.2020. 

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. 

Anonimno članak 4. Primjedbu podnosimo na članak 

4. nacrta gdje trenutno stoji da su 

prihvatljivi korisnici fizičke osobe 

kao i obrti registrirani za polj. 

djelatnost, a izostavljena su 

gospodarstva koja posluju kao 

mala poduzeća tj. d.o.o. Naš 

prijedlog je da prihvatljivi 

korisnici postanu i upravo takva 

mala d.o.o. poduzeća npr. do 10 

zaposlenih djelatnika. 

Primjedba se prihvaća.  

 

2. 

 

Davor Jurić članak 7. Ne slažem se sa iznosima potpore 

članak 7. 

Mišljenja sam da iznosi potpore 

za: poljoprivrednika 

profesionalca, certificiranog 

poljoprivrednika i mladog 

poljoprivrednika po svim 

kategorijama moraju biti isti. 

Obrazloženje:  

1.ukoliko je poljoprivrednik iz 

ovih kategorija u bilo kojem 

obliku RPO-a onda bi svi trebali 

biti isti. 

2.Ne vidim razliku u troškovima 

stavljanja robe na tržište 

profesionalca, certificiranog ili 

mladog poljoprivrednika 

3.Uzeti u obzir ostvareni promet 

Primjedba se ne prihvaća. 

 

Iznosi potpora kod 

poljoprivrednika 

profesionalca, 

certificiranog i mladog 

poljoprivrednika planirani 

su u različitim iznosima 

zbog toga što certificirani 

poljoprivrednik ima 

troškove kontrola/analiza 

za ekološku i/ili 

biodinamičku 

proizvodnju te za 

proizvode kojima je 

dodijeljena oznaka 

kvalitete ili dodane 

vrijednosti kako bi mogao 



proizvode takve vrste 

staviti na tržište.  

Uvećanje potpore za 

kategoriju mladi 

poljoprivrednik planirano 

je zbog toga što se mlade 

poljoprivrednike želi 

motivirati za bavljenje 

poljoprivrednom 

proizvodnjom te ih 

potaknuti na povećanje 

proizvodnje, a sve u 

svrhu generacijske 

obnove i očuvanja 

domaće poljoprivredne 

proizvodnje. 

 

3. 

 

    

 

4. 

 

    

 

5. 

 

    

 

6. 

 

    

    

     

     

 


