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Internetsko savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću trajalo je 
u razdoblju od 9. prosinca 2020. do 
7. siječnja 2021. godine. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave pristigle su tri 
primjedbe od strane zainteresirane javnosti (OPG 
Barišić, OPG Josipa Jandrlić, Zoran Puškarić). 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe Nacrta 

OPG Barišić 
 
PRIMJEDBA: 
 
“U spomenutoj i predloženoj Nacrtom, Mjeri 1.8. 
POTPORA ZA UREĐENJE ZAPUŠTENOG 
POLJOPRIVREDNOG ZELJIŠTA navedena je Potpora za 
uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta obraslog 
višegodišnjim drvenastim raslinjem (drveće i grmlje). U 
KAŽUP je temeljem nekih dokumenata značajan 
postotak zapuštenog zemljišta čiji su vlasnici u zadruzi i 
ne žele obrađivati i koristiti. Isto bi najvjerojatnije 
prodali i riješili uz određenu naknadu. Ovom dopunom 
Programa bi dali višekratnu mogućnost kako 
potencijalnim prodavateljima tako i OPG-ovima 
(kupcima), kao i sređivanja imovinsko pravnih odnosa i 
vlasničkih prava te prilike za OPG kojima je u interesu 
proširenje i opstanak na tržištu. Sve navedeno bilo bi u 
cilju ukupnosti uređenja i sređivanja zemljišnog 
krajobraza i obradivosti dodatnih parcela u županiji, a o 
čemu govori i postojeća Strategija razvoja KAŽUP i 
Strategija razvoja poljoprivrede i ribarstva Republike 
Hrvatske 2020. Predlaže se uvrštenje i definiranje 
poticanja kupnje poljoprivrednog zemljišta u svrhu 
korištenja za poljoprivredne svrhe. Također, isto bi 
pozitivno utjecalo na ostale razvojne djelatnosti i 
poticalo razmišljanje o brizi lokalne uprave i težnji ka 
očuvanju kulture obrađivanja i urednosti našeg 



krajolika.” 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Uvođenjem nekoliko novih mjera i podmjera (nabava 
opreme i mehanizacije, kupovina uzgojno valjanih grla, 
uređenje zapuštenog poljoprivrednog zemljišta) u 
Program potpora za ovo programsko razdoblje, 
pretpostavlja se da će predviđena sredstva Proračuna 
Karlovačke županije biti iskorištena temeljem zahtjeva za 
potporu u 2021. godini. Mišljenja smo da bi za uvođenje 
predložene mjere - kupnja poljoprivrednog zemljišta, 
bilo potrebno osigurati znatna dodatna sredstva. 
Međutim, ovaj prijedlog može se razmotriti za uvrštenje 
u budućim Programima potpora. 
 
OPG JOSIPA JANDRLIĆ 
 
PRIMJEDBA: 
 
“U većem obimu podupirati u ruralnim područjima 
mlade poljoprivrednike.” 
 
Primjedba se prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Iznos potpore za mlade i/ili ekološke poljoprivrednike 
povećava se za dodatnih 10% (na primjer do sada je bio 
iznos potpore do 60% prihvatljivih troškova, a ovim 
prijedlogom povećava se na 70% prihvatljivih troškova). 
 
ZORAN PUŠKARIĆ 
 
PRIMJEDBA: 
 
„Dopuna podmjeri 1.3.2. – izgradnja spremišta za stočnu 
hranu.“ 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Sredstva osigurana u Proračunu Karlovačke županije za 
2021. godinu za provedbu Programa potpora male 
vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 
Karlovačkoj županiji za razdoblje 2021. –  2023. godine 
ograničena su. Mišljenja smo da bi za dopunu podmjere 
1.3.2. prijedlogom - izgradnja spremišta za stočnu hranu, 
bilo potrebno osigurati dodatna sredstva. Međutim, ovaj 
prijedlog može se razmotriti za uvrštenje u budućim 
Programima potpora. 
 
 



 
 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 
 
 
 


