
 

 
 
  
 

 

 

 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

                                                                   JAVNOŠĆU 

 
 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke 
o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine 

 
Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje provodi 

savjetovanje 

Upravni odjel za gospodarstvo 

 
 
Svrha dokumenta 

Dodjelom potpora poljoprivredi, cilj nam je podići razinu 
dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje grada 
Bjelovara te zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima grada.  
Time pridonosimo očuvanju svojstvenog krajolika europskog sela i 
biološkoj raznolikosti ruralnog područja, osiguravamo prehranu ljudi, 
doprinosimo očuvanju tradicija, narodnih običaja, proizvodnji 
lokalnih, regionalnih tradicionalnih proizvoda.  

  
Datum dokumenta 

 
23. prosinca 2017. godine 

 
Verzija dokumenta 

       1 

 
Vrsta dokumenta 

 
Izvješće 

Naziv nacrta zakona, 

drugog propisa ili akta 

Nacrt prijedloga Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 

2018 

Jedinstvena oznaka iz 

Plana donošenja 

zakona, drugih propisa i 

akata objavljenog na 

internetskim stranicama 

Grada 

 

R.br. 6. Iz Plana savjetovanja KLASA:008-01/17-1/1,  

UR BROJ:2103/01-01-17-4 

 
Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

Upravni odjel za gospodarstvo 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

bili uključeni u postupak 

izrade odnosno 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 

da 

 
Internetska stranice Grada 

 Internetske stranice tijela 

nadležnog za izradu nacrta 

stranice 

 

 

 
Nart je objavljen 21.11.2017. na 
internetskoj stranici Grada Bjelovara 
www.bjelovar.hr  Savjetovanje  je 
trajalo do 20.12 2017. 

 

http://www.bjelovar.hr/


 

 
 
  
 

 

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja 

očitovanja? 

 
Tijekom savjetovanja sa zainteresiranom javnosti zaprimljene su 
dvije primjedbe:primjedba jedne osobe koja je željela ostati 
anonimna i Stočarstva Raić, obrta za uzgoj goveda, vI. Tonia Raiča  
 
 
 
 
  

Razlozi neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane 

javnosti na određene 

odredbe nacrta 

 
Podupiru se poljoprivredna gospodarstva - jedan poduzetnik ( čl. 3. 
stavak 1. ove Odluke) čije je prijavljeno sjedište odnosno prebivalište 
na području Grada Bjelovara. Radne poljoprivredne površine i njihov 
smještaj nije uvjet za potporu, odnosno nije nužno da su u 
granicama grada Bjelovara. Odlukom nismo učinili diskriminaciju kod 
građana grada Bjelovara. 
Primjedba nije prihvaćena. 
Čl. 3. Mladi poljoprivrednik je poljoprivrednik od 18. - 41. godine 
starosti (po službenoj definiciji). Cilj Grada je osigurati se od 
registracije PG isključivo radi ostvarenja potpora. Jedino što 
možemo je prihvatiti da se taj uvjet ne odnosi na mlade 
poljoprivrednike, mlađe od 20 godina i starije od 20 godina koji su 
naslijedili iste godine PG i registrirali se kao nositelji PG-a. 
Primjedba se djelomično prihvaća.  
Primjedbe na članke 4,6. i 8. nisu predmet ove Odluke, samim tim  
niti E-savjetovanja nego drugih akata Grada, (Proračuna i 
Pravilnika). 
Primjedbe na članak 9. Ne prihvaća se jer se svake godine pri objavi 
natječaja objavljuju i obrasci vezani za potpore. U tekstu natječaja 
za 2018. godinu bit će isto objavljeni. 
Obrazloženje nije tekst Odluke koja je predmet E-savjetovanja. 
U svakoj mjeri, dakako navodimo  da  je poljoprivreda osnovna 
djelatnost, PG, (upisana u registar PG pri Agenciji za plaćanje u 
poljoprivredi) bez obzira dali će ići na registraciju dopunske 
djelatnosti u Ministarstvu poljoprivrede. Dozvoljene su i dopunske 
djelatnosti. 
Navođenje članstva u udruzi kao uvjet za ostvarenje potpore 
temeljeno je na dogovoru proizvođača meda i uzgajivača konja 
pasmine gidran. Cilj grada je poticanje interesa udruživanja 
poljoprivrednika bilo u udruge kao neprofitne organizacije ili što bi 
bilo najbolje u proizvodne organizacije. 
Primjedba Stočarstva Raić, prihvaća se djelomično. 
Grad Bjelovar planirat će po jednoj plotkinji novčanu potporu u 
iznosu 3.000,00 kn, dvije godine, a maksimalni iznos potpore po 
poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 15. 000,00 kn godišnje. 
Primjedba da se mjere 2 i 3 objedine u jednu mjeru 2 se ne prihvaća 
jer su već Proračunom za 2018. g. koji je usvojen planirane dvije 
mjere. 

 
 
 
 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala    
 dodatne financijske troškove. 

   
 
 
  Klasa: 320-01/17-01/21 
  Urbroj: 2103/01-05-17-2 
  Bjelovar, 23. prosinca 2017.  
 

 


