
 

OBRAZAC 

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  

 

Naziv nacrta odluke ili drugog 

općeg akta o kojem je 

savjetovanje provedeno 

Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg 

poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019.-2023. 

Nositelj izrade nacrta akta 

(gradsko upravno tijelo koje je 

provelo savjetovanje) 

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša 

Vrijeme trajanja savjetovanja 06. 02. 2019. – 07. 03. 2019. 

Metoda savjetovanja 

- internetsko savjetovanje 

- obavijest Službi za mjesnu samoupravu kao 

predstavnicima građana 

Red. 

br. 

Predstavnici 

zainteresira

ne javnosti 

(pojedinac, 

organizacija

, institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/ prijedloga 

Prihvaćanje/ neprihvaćanje 

primjedbe/ prijedloga sa 

obrazloženjem 

 

1. 

 

Josip Karadža 

Realizacija 

Mjere 1.10. 

Potpore za 

podržavajuću 

poduzetničku 

infrastrukturu 

 

Mjera 1.10. Potpore za 

podržavajuću poduzetničku 

infrastrukturu 

.... 

Sukladno Planu aktivnosti Sektora 

za prostorno i urbanističko 

planiranje, Odjela za urbanističke 

planove uređenja, u 2018. 

planirano je donošenje Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o 

donošenju Urbanističkog plana 

uređenja Gospodarska zona Sesvete 

– sjever koji se sukladno Odluci o 

donošenju Generalnoga 

urbanističkog plana Sesveta većim 

svojim obuhvatom nalazi u 

gospodarskoj namjeni (planska 

oznaka G) i u gospodarskoj 

namjeni – poslovnoj (planska 

oznaka 

K)..... 

Razmotrit će se ukidanje ili 

donošenje Urbanističkih planova 

uređenja Sesvetski 

Kraljevec Jug 1, Sesvetski 

Kraljevec Jug 2 i Dumovec tijekom 

2019.g. ili 2020.g. kako bi se 

potaknula gradnja na manjim 

građevinskim česticama u 

vlasništvu lokalnog stanovništva . 

Prijedlog se ne prihvaća. 

Postupak izrade i donošenja 

odnosno ukidanje prostornih 

planova propisan je Zakonom o 

prostornom uređenju. 

Obveza nositelja izrade nadležnog 

za prostorno planiranje, a u slučaju 

Grada Zagreba radi se o Gradskom 

uredu za strategijsko planiranje i 

razvoj grada, je provedba 

propisanih postupaka izmjena i 

ukidanja prostornih planova 

sukladno gore navedenom zakonu. 
Svatko može inicirati izradu novog 

ili izmjenu postojećeg prostornog 

plana lokalne razine ili ukidanje 

istog. Stručna analiza zahtjeva za 

izradom/izmjenom/stavljanjem van 

snage nekog prostornog plana se 

najmanje jednom godišnje po 

prijedlogu gradonačelnika 

raspravlja na predstavničkom tijelu 

koje donosi odluke o postupanju po 

danim inicijativama. Analizu 

zahtjeva i pripremu za donošenje 

odluke o postupanju po danim 

inicijativama priprema Gradski 

ured za strategijsko planiranje i 

razvoj grada. 

Slijedom svega navedenog 

prijedlog se ne prihvaća budući da 

nije predmet donošenja Programa 

poticanja razvoja obrta, malog i 

srednjeg poduzetništva u Gradu 

Zagrebu 2019.-2023. 



 

2. 

 

Gradski ured 

za socijalnu 

zaštitu i osobe 

s invaliditetom 

Mjera 1.6. 

Potpore za 

samozapošlja-

vanje i 

poduzetnike-

početnike 

U Mjeri 1.6. Potpore za 

samozapošljavanje i poduzetnike – 

početnike 

 (str. 51, str.52) smatramo da bi 

žrtve nasilja u obitelji trebalo 

posebno poticati na korištenje 

potpora. Naime, Zagrebačkom 

strategijom, područjem II- 

Zbrinjavanje i potpora žrtvama 

nasilja u obitelji, mjerom 6. Poticati 

poslodavce na zapošljavanje žrtava 

nasilja u obitelji 

 (nositelj : Hrvatski zavod za 

zapošljavanje – Regionalni ured 

Zagreb, sunositelj: Gradski ured za 

gospodarstvo, energetiku i zaštitu 

okoliša te poslodavci. Jedna od 

aktivnosti mjere je „osigurati 

dodjelu potpora za 

samozapošljavanje žrtvama 

obiteljskog nasilja“ te bi, uz 

nezaposlene osobe koje su 

apostrofirane kao korisnici potpora 

za samozapošljavanje i poduzetnike 

– početnike, žrtve obiteljskog 

nasilja trebale biti posebno 

istaknute kako bi im se olakšala 

mogućnost dobivanja potpora 

(ukoliko se prijave na natječaj s 

valjanom dokumentacijom 

propisanom od strane Gradskog 

ureda za gospodarstvo, energetiku i 

zaštitu okoliša), a i usklađivanja sa 

Zagrebačkom strategijom. U 

slučaju prihvaćanja našeg 

prijedloga, predlažemo da kao 

dokaz o statusu žrtve obiteljskog 

nasilja koristite pravomoćnu sudsku 

odluku o obiteljskom nasilju.  

Prihvaćajući naš prijedlog, 

omogućit ćete žrtvama obiteljskog 

nasilja osamostaljivanje, 

osnaživanje i uspješnu socijalnu 

(re)integraciju. 

Isto tako, predlažemo da na stranici 

br. 27 i 28 izmijenite rečenicu 

„Društveni poduzetnici kojima su 

odobrene potpore krajem 2016. i 

koji su provodili projektne 

aktivnosti tijekom 2017. 

zapošljavali su ukupno 37 radnika 

od kojih je bilo među ostalima 14 

osoba s invaliditetom ili 

umanjenom radnom sposobnošću, 

jednako toliko mladih do 30 godina, 

1 roditelj ili skrbnik  

djece sa posebnim potrebama te 3 

druge teže zapošljive osobe.“ na 

sljedeći način: „djece s teškoćama 

u razvoju“ budući da se termin „ 

djeca i osobe s posebnim 

potrebama“ ne koristi sukladno 

Konvenciji o pravima osoba s 

invaliditetom. 

Prijedlog se djelomično prihvaća 

uz napomenu da će se korisnici 

potpora kao i kriteriji za dodjelu 

potpora definirati pravilnikom koji 

je provedbeni akt za aktivnost 

financijske potpore poduzetnicima 

početnicima te nezaposlenim 

osobama iz evidencije Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje – 

Regionalni ured Zagreb koje 

planiraju samozapošljavanje 

pokretanjem vlastitog posla. 

U tom kontekstu ćemo prilikom 

izrade pravilnika svakako uzeti u 

razmatranje prijedlog da se žrtvama 

nasilja u obitelji olakša  

samozapošljavanje. 

 

 

Prihvaća se prijedlog da se riječi 

„djece sa posebnim potrebama“ 

zamijene riječima „djeca s 

teškoćama u razvoju“. 

 

 




