OBRAZAC
izvješća o provedenom savjetovanju s javnošću
Naziv nacrta odluke ili drugog općeg akta o
kojem je savjetovanje provedeno

Prijedlog Proračuna za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020.
godinu

Nositelj izrade nacrta akta (gradsko
upravno tijelo koje je provelo
savjetovanje)

GRAD VELIKA GORICA, UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Vrijeme trajanja savjetovanja

07.11.2017.-14.11.2017.

Metoda savjetovanja

Savjetovanje s javnošću objavljeno na službenoj stranici Grada
Velike Gorice

Red.
br.
1.

Predstavnici
javnosti
(pojedinac,
organizacija,
institucija)
Marko Šimac,
Velikogorička
101, Novo Čiče
(vijećnik u
Gradskom vijeću)

2.

Marko Šimac,
Velikogorička
101, Novo Čiče
(vijećnik u
Gradskom vijeću)

Primjedba/
Prijedlog se
odnosi na :

Tekst primjedbe/
prijedloga

Prijedlozi za uvrštavanje:
Načelne
primjedbe
prijedlozi

- postavljanje javne rasvjete na
i relaciji Jagodno – Donje Podotočje
Nedostatak javnog prijevoza u
Donjem Podotočju navodi
stanovnike do pješačenja od Novog
Čiča i Jagodnog prema Donjem
Podotočju. Na gotovo dva
kilometra puta između naselja na
uskoj cesti bez puno mjesta za
sklanjanje nema javne rasvjete pa
se biciklisti i pješaci kreću u mraku.
Posebice su ugrožena djeca u
zimskim danima kada je dan kratak.

Prihvaćanje/ neprihvaćanje
primjedbe/ prijedloga sa
obrazloženjem
Prijedlog se ne prihvaća
Predloženi projekt neće se
rješavati kao samostalni
projekt već će se isti riješiti
putem programa
NEWLIGHT u sklopu
projekta rekonstrukcije,
modernizacije i upravljanja
sustavom javne rasvjete
Grada Velike Gorice
sukladno sporazumu sa
Zagrebačkom županijom i
uz tehničku podršku
REGEA-e.

Prijedlog se ne prihvaća.
Načelne
primjedbe
prijedlozi

i

Prijedlozi za uvrštavanje:
- izgradnja pješačko-biciklističkih
staza na relaciji Novo Čiče – Staro
Čiče
- postavljanje javne rasvjete na istoj
relaciji
Nedostatak javnog prijevoza u
Starom Čiču navodi mnoge
stanovnike do pješačenja prema

Po izgradnji ili tijekom
izgradnje kolektora fekalne
kanalizacije predložit će se
projekt izgradnje pješačko
biciklističke staze sa
rekonstrukcijom Ulice
Seljine brigade unutar
naselja. Stoga ista nije
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okolnim naseljima. Dio prema
novom Čiču je neosvjetljen te uska i
opasna cesta. Potrebno je povećati
sigurnost građana, posebice noću.

3.

Marko Šimac,
Velikogorička
101, Novo Čiče
(vijećnik u
Gradskom vijeću)

Načelne
primjedbe
prijedlozi

i

Prijedlozi za uvrštavanje:
- izgradnja pješačko-biciklističkih
staza na relaciji Novo Čiče –
Jagodno, Novo Čiče – jezero Čiče
- postavljanje ležećih policajaca kod
groblja u Novom Čiču
Za lijepog vremena školarci iz OŠ
Novo Čiče pješače po brzoj, uskoj i
opasnoj cesti prema Jagodnom, a
mnogi biciklisti i pješaci za ljeta
odlaze na kupanje ili se rekreiraju
na jezeru Čiče. Potrebno je
osigurati njihovo kretanje
izgradnjom odvojenih staza.
- dugi ravni dio ceste od jezera Čiče
do bivše škole navodi vozače na
neprimjerene brzine i ugrožava
sigurnost mještana. Već se dogodio
smrtni slučaj predškolskog djeteta,
uzrokovan neprilagođenom
brzinom.

planirana u prijedlogu
proračuna za 2018. godinu.

Prijedlog nije potrebno
uvrstiti u Proračun budući
da je isti već uključen u plan
2018.
Izgradnja pješačko
biciklističke staza od
raskrižja sa državnom
cestom D30 do Novog Čiča
na ishođenju je lokacijske
dozvole kako bi se
pristupilo rješavanju
imovinsko pravnih poslova.
U 2017. god. Posavska ulica
je putem geodetskog
elaborata upisana u
potrebnoj širini za
projektiranje nove ceste
koja će sadržavati i
pješačko-biciklističku staza
na relaciji Novo Čiče –
Jagodno od stare crkve do
skretanje za Donje
Podotočje.
Postava usporivača na
cestama postavlja se
temeljem prometnih
elaborata prema
zahtjevima na potencijalno
ugroženim mjesta uz
suglasnost MUP-a.
Navedeni rashodi planirani
su u okviru Programa:
5201- Gradnja objekata,
nabava uređaja i opreme
komunalne infrastrukture
koji se provodi kroz
Kapitalni projekt : K520101
-Građenje javnih površina i
nabava opreme i Kapitalni
projekt: K520102- Građenje
nerazvrstanih cesta.
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4.

Marko Šimac,
Velikogorička
101, Novo Čiče

Načelne
primjedbe
prijedlozi

i

(vijećnik u
Gradskom vijeću)

Prijedlozi za uvrštavanje:
- izrada projekte dokumentacije i
početak radova na rušenju i
izgradnji replike „Učiteljskih
domova“ u Novom Čiču u svrhu
realizacije projekta kulturnoedukativnog centra u sklopu etno
naselja Novo Čiče i KUD Čiče
(etno naselje obilaze dječji vrtići i
škole sa područja Velike Gorice, ali i
šire te turisti i skupine iz
inozemstva)

5.

Marko Šimac,
Velikogorička
101, Novo Čiče

Načelne
primjedbe
prijedlozi

i

(vijećnik u
Gradskom vijeću)

Prijedlozi za uvrštavanje:
- izrada projekte dokumentacije i
potrebnih dozvola kako bi se moglo
započeti sa izgradnjom novog
vatrogasnog doma DVD Novo Čiče,
na gradskoj zemlji iza nekadašnje
škole u Novom Čiču.
Postojeća zgrada je narušene
statike i prijeti urušavanjem.
Prostor se koristi za sve veće
društvene aktivnosti i događanja u
širem kraju. Idejni projekt nalazi se
kod g. Bačurina u Upravnom odjelu
za mjesnu samoupravu

6.

Mate Vujević,
Kraljice Katarine
10, Velika Gorica
(vijećnik u
Gradskoj četvrti
Hrvatski velikani)

Načelne
primjedbe
prijedlozi

i

Prijedlozi za uvrštavanje:
-Uređenje nogostupa i kolnika ulice
kralja Stjepana Tomaševića (od
Pleške ulice do ulice kralja Petra
Svačića)
-Uređenje višenamjenskog igrališta
s tartanskom podlogom u parku
kod Cvjetnog naselja (jugoistočno
od postojećeg betonskog igrališta)
dimenzija 25x15 metara s

Prijedlog nije potrebno
uvrstiti u Proračun budući
da je isti već uključen u
plan 2018. Isto je vidljivo iz
Programa javnih potreba u
kulturi za 2018. godinu koji
je objavljen na:
http://www.gorica.hr/savje
tovanje-s-javnoscu/
Navedeni rashodi planirani
su u 2018. u okviru
Programa : 7002 - Zaštita
spomenika kulture, koji se
provodi kroz Aktivnost :
A700003- Zaštita i
održavanje tradicijske
arhitekture.

Prijedlog nije potrebno
uvrstiti u Proračun budući
da je Izrada projektne
dokumentacije i ishođenje
potrebnih dozvola za
izgradnju novog
vatrogasnog doma u
Novom Čiču u planu rada
za 2018. godinu.
Navedeni rashodi planirani
su u 2018. u okviru
Programa : 3001Djelovanje i unapređenje
mjesne samouprave, koji se
provodi kroz Aktivnost :
A300003 -Male komunalne
akcije

Prijedlog se ne prihvaća.
Prijedlog uređenja
nogostupa i kolnika Ulice
kralja Stjepana Tomaševića
ne prihvaća se za 2018.
godinu radi ograničenih
financijskih sredstava.
Izrada projektno tehničke
dokumentacije od Ulice
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ugrađenim koševima i mrežom za
odbojku.

kralja P. Svačića u dužini od
180 metara sa
parkiralištima planira se u
razdoblju 2019.-2020.
Prijedlog uređenja
višenamjenskog igrališta s
tartanskom podlogom u
parku kod Cvjetnog naselja
se ne prihvaća za 2018.
godinu radi ograničenih
financijskih sredstava. Prije
bilo kakvih zahvata
potrebno je izraditi
sveobuhvatan plan
uređenja javno-zelenih
površina.

7.

Juraj Odrčić,
župan Plemenite
opčine
turopoljske

Načelne
primjedbe
prijedlozi

Prijedlog za Aktivnost
i "Revitalizacija uzgoja turopoljske
svinje" u Programu 8002 Potpora
poljoprivredi i zaštita životinja, u
Razdjelu 010 Upravni odjel za
poljoprivredu i ruralni razvoj

Primjedbe na
konkretne
dijelove teksta
s
obrazloženjem
te
prijedlozi
poboljšanja

Poštovani,
ne ulazeći u cjelokupni proračun
Upravnog odjela za poljoprivredu, u
koju polovica proračuna se odnosi
na plaće djelatnika i zbrinjavanje
pasa lutalica, dakle neproizvodne
poljoprivredne aktivnosti, želim
skrenuti potrebu za uvođenjem
posebne stavke odnosno Aktivnosti
u ovom razdjelu koja bi se odnosila
na strateški poljoprivredni interes
Grada Velike Gorice - razvoj uzgoja
turopoljske svinje, jedne od dviju
izvornih pasmina u Hrvatskoj.
Za ovu Aktivnost predlažem stavku
u iznosu od 250 tisuća kuna.
Obrazloženje
1. Zaključkom gradonačelnika g.
Dražena Barišića od 24. listopada
2017. godine osnovano je
Povjerenstvo za praćenje stanja i
uzgoja turopoljske svinje sa trajnim

Prijedlog se ne prihvaća

Plemenita opčina
turopoljska ima mogućnost
ostvarivanja prava na
dodjelu potpore male
vrijednosti temeljem
prijave na natječaj za
dodjelu potpore male
vrijednosti za uzgoj i
držanje izvornih i zaštićenih
pasmina domaćih životinja
(turopoljska svinja i
hrvatski posavac). Potpora
se dodjeljuje sukladno
pravilima EU o pružanju
državne potpore
poljoprivredi i ruralnom
razvoju propisanim
Uredbom Komisije (EU) br.
1408/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članka
107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske
unije na potporu de
minimis u poljoprivrednom
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ciljem očuvanja i proširenja uzgoja
autohtone hrvatske pasmine
turopoljske svinje sa zadaćom da
prati, analizira i daje stručne
prijedloge za ostvarenje navedoga
cilja. Za očekivati je da će u 2018.
godini Povjerenstvo predlagati
mjere kako bi ostvarilo svoj cilj, a
koje će i zahtijevati financijske
izdatke Grada.
2. Plemenita opčina turopoljska kao
uzgojna udruga, koja trenutno
okuplja 15-tak OPG-a uzgajivača
turopoljske svinje, nema financijsku
potporu Grada za provođenje
programa kao uzgojna udruga sukladno Sporazumu s GVG-om
financiraju se kulturni programi i
manifestacije, rad Povijesne
postrojbe Turopoljski banderij,
izdavaštvo, rad ureda kao i kroz
poljoprivredu subvencija uzgoja
svinja (hrana, svinjar, veterina...).
Primjer ovakve potrebe navodim u
točci 3.
3. Ministarstvo poljoprivrede
Zaključkom od 6. studenoga 2017.
godine dodijelilo je POT-u potporu
od 75 tisuća kuna kroz Natječaj
"Potpora skupinama proizvođača za
izradu specifikacije poljoprivrenog
ili prehrambeng proizvoda za
zaštitu naziva zaštićenom oznakom
izvornosti, zaštićenom oznakom
zempljopisnog podrijetla ili
zajamčeno tradicinalnog
specijaliteta" na koji je POT prijavio
izradu Specifikacije kao podlege za
zaštitu zemljopisnog podrijetla
mesa turopoljske svinje. Sukladno
Natječaju, potpora iznosi 80%
ukupnih troškova dok POT mora iz
svojih sredstava osigurati ostalih
20% odnosno oko 18 tisuća kuna, a
čime bi se meso turopoljske svinje
stavilo u rang proizvoda kao što su
Baranjski kulen, Lički krumpir,
Dalmatinski pršut...
4. Nužno je hitno uspostaviti
djelovanje Reproduktivnog centra

sektoru (SL L 352, 24.
prosinca 2013. godine).
Sukladno članku 3. Uredbe
de minimis, ukupni iznos
potpora male vrijednosti
koji je dodijeljen
pojedinom korisniku ne
smije prijeći iznos od
15.000,00 EUR tijekom bilo
kojeg razdoblja od tri
fiskalne godine. Također
Upravni odjel za
poljoprivredu i ruralni
razvoj svake godine
raspisuje Javni poziv za
dodjelu financijskih
potpora udrugama za
provedbu programa i
projekata iz područja
poljoprivrede, lovstva i
zaštite životinja na koji se
može aplicirati. Navedeni
rashodi planirani su u 2018.
u okviru Programa : 8002Potpora poljoprivredi i
zaštita životinja, koji se
provodi kroz Aktivnost :
A800001 – Subvencije
poljoprivrednicima
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POT-a i dodatnu lokaciju uzgoja u
Turopoljskom lugu od kuda bi se
turopoljske svinje iz uzgoja POT-a
donirale/udomljavale
zainteresiranim obiteljskim
poljoprivrednim gospodarstvima u
Turopolju. Razlog tome leži u
činjenici da POT na jednoj lokaciji
drži polovicu ukupne svjetske
populacije ove kritično ugrožene
životinje koja broji svega stotinjak
uzgojno valjanih krmača. Bilo kakva
bolest na toj lokaciji (svinjska
kuga...) značila bi eutanaziju svinja i
nestanak polovice populacije, a
sigurno i prestanak bavljena
volontera POT-a ovim poslom, što
bi moglo dovesti i do kraja cijele
životinjske vrste po kojoj je
prepoznata Velika Gorica.
Zaključno, podsjećam da je vodstvo
Grada Velike Gorice na službenim
sastancima s čelništvom POT-a
održanim u veljači i listopadu 2017.
godine potvrdilo opredjeljenost da
je turopoljska svinja strateški
poljoprivredni interes Grada Velike
Gorice, a ovakva aktivnost morala
bi se stoga i iskazati kroz temeljni
financijski dokument GVG-a.

