
OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA 
ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O  NACRTU PRIJEDLOGA  OPĆIH AKATA 

 

Naslov dokumenta 
Izvješće o provedenom javnom uvidu o Nacrtu 

prijedloga  Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje 

Općine Borovo 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

OPĆINA BOROVO, općinski načelnik 

Svrha dokumenta 
Osnovni cilj savjetovanja bio je dobivanje povratnih 

informacija zainteresirane javnosti o predloženom nacrtu 

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 

vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine 

Borovo uz podnošenje konkretnih prijedloga odredbi 

Datum dokumenta 
31.05.2018. 

Verzija dokumenta 
I 

Vrsta dokumenta 
Izvješće 

Naziv nacrta zakona, drugog 
propisa ili akta 

Program raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za 
područje Općine Borovo 

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

stranicama Vlade 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta Općina Borovo, općinski načelnik 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad stručne radne 
skupine za izradu nacrta? 

Hrvatske vode, Hrvatske šume, Ured državne uprave u 

Vukovarsko srijemskoj županiji - Služba za imovinsko-

pravne odnose,  Upravni odjel za prostorno uređenje i 

graditeljstvo i zaštitu okoliša Vukovarsko srijemske 

županije, Hrvatski centar za razminiranje, koji su u 

postupku davali svoja očitovanja i uvjerenja, 

Povjerenstvo za poljoprivredu i procjenu štete od EN. 

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? 

Da 

 

Internetska stranica Općine Borovo 

www.opcina-borovo 
 
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
provedeno je u razdoblju od 15. svibnja do 30.svibnja 
2018. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Općini Borovo pristigle su dvije primjedbe 

vlasnika/članova OPG-a. 



 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 

na određene odredbe  nacrta 

 

Primjedba na treće mjesto prioriteta za mlade 

poljoprivrednike u postupku dodjele u zakup 

poljoprivrednog zemljišta nije prihvaćena budući se radi 

o primjedbi na zakonsku odredbu, a primjedba o 

površini proizvodno tehnološke cjeline odbijena je sa 

obrazloženjem da je namjera donositelja Programa, 

osigurati dovoljno polj.površina za sve proizvođače koji 

udovoljavaju zakonskim uvjetima. 

Troškovi provedenog savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove. 


