
  

 
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  
 

JAVNOŠĆU 

 

 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga 
Pravilnika o dodjeli potpora male vrijednosti 
poljoprivrednim gospodarstvima na području 
Grada Karlovca 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Tijelo koje je nadležno za izradu nacrta i provodi 
savjetovanje: Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu i turizam 

 
 

Svrha dokumenta 
Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o mogućostima potpora koje će Grad Karlovac dodjeljivati 
poljoprivrednim gospodarstvima sa područja Grada Karlovca.  

 

Datum dokumenta 
 

06.02.2019. god.  

 

Verzija dokumenta  

 

Vrsta dokumenta 
 

Pravilnik 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

Pravilnik o dodjeli potpora male vrijednosti  poljoprivrednim 
gospodarstvima na području Grada Karlovca 

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Grada 

Klasa: 320-01/19-02/01 

Ur. broj: 2133/01-09/05-19-1 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 

 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno/ili u rad stručne 
radne skupine za izradu nacrta? 

/ 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili 
na drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 
Ako nije,zašto? 

da  

Internetska stranice Grada Karlovca 
www.karlovac.hr 

Od 21.01.-
05.02.2019. 

Internetske stranice tijela nadležnog 
za izradu nacrta stranice, 
www.karlovac.hr 

  

Neke druge internetske stranice / 

 



  

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

1. EKOP-udruga proizvođača ekoloških proizvoda, OPG Poturica 
Robert, predlaže povećanje maksimalnog iznosa potpore za 
diverzifikaciju djelatnosti sa 20.000 kn na 30.000 kn - primjedba 
se djelomično prihvaća (za poljoprivr. gospodarstva u sustavu 
PDV-a i mlade poljoprivrdednike) 

2. Bio voće d.o.o.,vl.  Neven Grahovac,  predlaže da se smanji 
potrebna dokumentacija (umjesto rješenja o statusu poreznog 
obveznika izvršiti provjeru u Poreznoj upravi), predlaže da se 
sufinancira certificiranje integrirane proizvodnje - primjedbe se 
prihvaćaju 

3. LAG Vallis Colapis, Tatjana Polović, predlaže dopunu 
dokumentacije Izjavom kojom korisnik izjavljuje da projekt nije 
financiran iz drugih izvora – ne prihvaća se ( već propisano 
Nacrtom Pravilnika).   

4. OPG Pavlović Ivan, predlaže da se odobri nabava korištene 
mehanizacije od fizičkih osoba – ne prihvaća se iz razloga 
mogućih zloupotreba i otežane kontrole, predlaže  da se za 
nabavu nove mehanizacije utvrdi veći iznos potpore u odnosu 
na korištenu mehanizaciju – prihvaća se  

5. UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, predlaže 
povećanje maksimalnog iznosa potpore za mehanizaciju  sa 
20.000 kn na 30.000 kn za mlade poljoprivrednike i one u 
sustavu PDV-a, kao prihvatljive korisnike potpore za 
mehanizaciju dodati poljoprivrednike koji imaju trajne nasade 
koji još nisu u rodu, dodati novu mjeru za okrupnjavanje 
poljoprivrednog zemljišta, izmjena kriterija za nabavu stoke, 
povećati maksimalni iznos potpore po svim mjerama – prihvaća 
se 

         
       

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 
na određene odredbe nacrta 

Obrazloženo uz očitovanja predlagača 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nema 

 

Klasa: 320-01/19-02/01 

Ur. broj: 2133/01-09/05-19-4 

U Karlovcu, 08.veljače 2019. god.      v.d. PROČELNICA 

         Andrea Vrbanek, univ.spec.oec.  


