
OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI AKTA 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu, s konačnim prijedlogom Zakona 

Naziv tijela nadležnog za 
izradu nacrta 

Ministarstvo poljoprivrede 

Razdoblje savjetovanja 
(početak i završetak) 

od 6. studenog 2014. do 21. studenog 2014. godine 

Naziv/ime sudionika/ce 

savjetovanja (pojedinac, 
udruga, ustanova i sl.) koji 
daje svoje mišljenje i 
primjedbe na nacrt zakona, 
drugog propisa ili akta 

 

Udruga obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske 
„Život“ 

Tematsko područje i brojnost 
korisnika koje predstavljate, 
odnosno interes koji zastupate 

Izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, velika većina obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava, život u seoskom prostoru i proizvodnja 
hrane te zaštita okoliša. 

Načelne primjedbe na 
predloženi nacrt 

Nacrt nije sveobuhvatan u smislu svih promjena unutar zakona koji bi mi 
zastupali. S odreĎenim prijedlozima promjena se slažemo, a na dio istih 
imamo primjedbe. Zakon smatramo općenito centralistički usmjerenim, s 
manjim mogućnostima za OPG.  

Primjedbe na pojedine članke 
nacrta zakona, drugog propisa 
ili dijelove akta 

Članak 9. izmjena (članak 29. Zakona)  

      Stavka 1. i Stavka 4. Nacrta izmjene zakona: 

Zadruga nas kao pojam ograničava u poduzetničkoj slobodi 
pojedinca, stoga držimo da pojam zadruge valja izostaviti iz 
korištenja u navedenim stavcima. 

Tražimo službeno pojašnjenje korištenja pojma zadruge.  

Stavak  9. ovog članka prepraviti na sljedeći način: 

„Kod vrednovanja Gospodarskog programa sukladno stavku 8. 
ovoga članka, za ponuditelja koji je trgovačko društvo, uzimaju 
se u obzir svi resursi s njime povezanih društava koja se nalaze 
na području čitave RH, na kojem se raspisuje javni poziv za 

zakup i zakup za ribnjake.“ 

 

Članak 10. izmjena (članak 30. Zakona) 

Predložene izmjene zbunjuju. Detaljnom raščlambom prijedloga 
izmjena ovog članka, ustanovili smo odreĎene nelogičnosti:  

 Zbrojeni bodovi iz prijedloga daju sumu od 120 bodova (ili  je 

greška predlagača ili trebamo dodatno pojašnjenje). 

 Ukoliko gospodarski program treba imati 100 bodova, prema 
prijedlogu zakonodavca, to je nemoguće ostvariti zbog 
prijedloga iz točaka c) i d). Našom analizom ustanovili smo da je 
moguće ukupno ostvariti samo 90 bodova u svim 
kombinacijama, ako se u obzir uzme da je suma od 120 bodova 
greška. 



Važna napomena: Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektronske pošte: 

savjetovanje.zemljis@mps.hr zaključno do 21. studenog 2014. godine. 

                                                             
1 Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u 

povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  

Anonimni, uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. 

 Naš prijedlog članka 10. Izmjene Zakona glasi:  

a) Gospodarski program nosi do 60 bodova 

b) Dosadašnji posjednik ako je u mirnom posjedu temeljem valjano 
provedenog natječaja i u slučaju da natječaj nije proveden zbog 

nemarnosti JLS, a odnosi se na privremeni ugovor, 20 bodova. 

c) Visina ponuĎene zakupnine, do 5 bodova, proporcionalno u 
rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi 
najviši broj bodova. 

d) Prebivalište, odnosno sjedište na području jedinice lokalne 
samouprave, odnosno Grada Zagreba, za koju se raspisuje javni 
poziv, 15 bodova. 

 

Članak 14. Izmjene Zakona (članak 35. Zakona) 

Predlažemo stavak 11. u kojem treba definirati sve iste 
mogućnosti obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i obrtnika, 
kako je to definirano u prijedlogu izmjena Nacrta predmetnog 
Zakona u stavku 9. i 10.  

 

Dodatni prijedlozi izmjena Zakona od strane Udruge:  

1. U Zakon uvrstiti da se nakon isteka ugovora o zakupu stječu 
prava bodova iz mirnog posjeda na nositelja gospodarstva. 

2. U članku 34. Zakona u stavku 2. uvrstiti da se zakup državnog 
poljoprivrednog zemljišta plaća po isplati prvih potpora koje 
slijede nakon uvoĎenja u posjed. 

3. Predlažemo prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, uz ugovore koji će 
onemogućiti mešetarenje istim. Osnova poljoprivredne 
proizvodnje temelji se na vlastitom poljoprivrednom zemljištu. 

Ime i prezime osobe/a koja je 
sastavljala primjedbe ili osobe 
ovlaštene za zastupanje  

Mr.sc. Miroslav Kovač, dipl.ing.agr. 

Mladi udruge „Život“ 

E-mail: zivotudruga@gmail.com 

Telefon: 099/242-1111 

Datum dostavljanja obrasca 20.11.2014. 

Jeste li suglasni da se ovaj 
obrazac, s nazivom/imenom 
sudionika/ce savjetovanja, 
objavi na internetskoj stranici 

nadležnog tijela?1 

DA  

mailto:savjetovanje.zemljis@mps.hr

