
OBRAZAC  SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI 

AKTA 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Nacrt prijedloga Odluke 

o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje 
poljoprivrednih rudina 

Naziv tijela nadležnog za 

izradu nacrta 

Grad Drniš,  Upravni odjel za gospodarstvo, financije i društvene 
djelatnosti 

Razdoblje savjetovanja 

(početak i završetak) 
05. travnja 2019. - 20. travnja 2019. 

Obrazloženje razloga i ciljeva 

koji se žele postići 

donošenjem akta odnosno 

drugog dokumenta 

Nacrtom prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za 
uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se agrotehničke 
mjere na poljoprivrednom zemljištu za područje Grada Drniša u 
slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, 
onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, te se propisuju 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.  
Nova Odluka predlaže se zbog potrebe usklađenja s novim  Zakonom o 
poljoprivrednom zemljištu („NN“, 20/18 i 115/18), sukladno Pravilniku o 
agrotehničkim mjerama („NN“, 22/19). 

Ime/naziv sudionika/ce 

savjetovanja (pojedinac, 

udruga, ustanova i sl.) koji/a 

daje svoje mišljenje i 

primjedbe na nacrt zakona, 

drugog propisa ili akta 

 

Tematsko područje i brojnost 

korisnika koje predstavljate, 

odnosno interes koji zastupate 

 

Načelni komentari na 

predloženi nacrt 

 

Primjedbe, komentari i 

prijedlozi na pojedine članke 

nacrta zakona, drugog propisa 

ili dijelove akta 

 

Ime i prezime osobe/a koja je 

sastavljala primjedbe i 

komentare ili osobe ovlaštene 

za zastupanje udruge, 

ustanove i sl. 

 

Telefon/Mobitel   

Email  

Datum dostavljanja obrasca  

Jeste li suglasni da se ovaj obrazac, s imenom/nazivom sudionika/ce savjetovanja, 

objavi na internetskoj stranici nadležnog tijela? 1 (DA - NE) 
 



 

Po završetku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Grad Drniš će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj 

stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za 

neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. 

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari se neće objaviti.  

                                                             
1U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom 
osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti  
podataka) SL EU L119, osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet 
poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera.  

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu: Grad Drniš, Trg kralja Tomislava br. 1, HR-22320 DRNIŠ 

ili na e-mail gospodarstvo@drnis.hr 

zaključno s datumom 20. travnja 2019. 


