IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv akta o kojem je savjetovanje
provedeno:

Nacrt Programa mjera razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Vrijeme trajanja savjetovanja: Savjetovanje je provedeno u trajanju od 15 dana odnosno od 05. do 19. veljače 2016. godine.
Cilj i glavne teme
savjetovanja

Naziv dionika
Redni (pojedinac,
broj
organizacija,
institucija)

1.

2.

UDRUŽENJE
HRVATSKIH
OBRTNIKA
VARAŽDIN

OBRTNIČKA
KOMORA
VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE

Savjetovanje se provodi radi dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti u svezi predloženog načina prodaje zemljišta i predviđenih poticaja investitorima.
Članak na
koji se
odnosi
Tekst primjedbe/prijedloga
primjedba
/
prijedlog

Načelni
komentari
na
predloženi
nacrt

Načelni
komentari
na
predloženi
nacrt

Odobravamo umanjenje komunalne
nakande i ostale predložene mjere
poticajnih financijskih sredstava i
subvencija, ali predlažemo da se i
obrtnici u poteškoći oslobode
plaćanja komunalne naknade na 1-3
godine zavisno od njihova izlaska iz
krize.
Iz Nacrta programa nije vidljivo tko
će određivati je li netko je ispunio
uvjete za korištenje beneficija i
subvencija, pa to treba jasno
definirati, a mišljenja smo da u tom
radnom tijelu svakako treba sjediti i
predstavnici Udruženja obrtnika i
HGK.
Podržavamo predloženi nacrt, no
smatramo da on nije provediv tako
dugo dok se ne riješi problem bala u
Brezju. Predloženi javni natječaj
treba prilagoditi svim vrstama
investicija,
vodeći
računa
o
mogućnostima potencijalnih ulagača,
velikih i malih.
Doraditi tekst natječaja u dogovoru
sa gospodarstvenicima. Sastaviti
povjerenstvo u kojem će biti
predstavnici sttruke, grada, obrtnika i
poduzetnika koje će predložiti uvjete
natječaja i odlučivati o ponudama.
Omogućavanje
obrtnicima
povoljnijih uvjeta za kupnju zemljišta
i
poticanje
investiranja
osiguranje prostora za obrtnike od 20
- 30 čhv

Prihvaćanje/neprihvaćanje
primjedbe ili prijedloga

Razlozi prihvaćanja/ neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga

NE PRIHVAĆA SE

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i ostali poticaji koji su utvrđeni Programom nisu usmjereni za
postojeće gospodarske subjekte već za nove investicije.

NE PRIHVAĆA SE

Sukladno odredbama članka 10. Prorgrama mjera za poticanje razvoja gospodarstva na području Grada
Varaždina Grad Varaždin će donijeti provedbene akte za provođenje mjera iz Programa.
Sukladno navedenom u postupku donošenja je i Odluka o uvjetima prodaje zemljišta i poticanju investicija u
Gospodarskoj zoni Brezje u kojoj je člankom 14. utvrđeno da kontrolu ispunjenja uvjeta za ostvarivanje poticaja
provodi upravno tijelo Grada Varaždina nadležno za gospodarstvo.

PRIHVAĆA SE

Tekst natječaja i sustav poticaja je već prilagođen investicijama različite veličine investicije i broju zaposlenih,
a problem bala će se riješavati paralelno s razvojem zone.

PRIHVAĆA SE

Člankom 19. Odluke o uvjetima prodaje i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje je utvrđeno da će
javni natječaj provoditi povjerenstvo koje će imenovati gradonačelnik.
Tekst javnog natječaja nije bio predmet savjetovanja sa zinteresiranom javnošću.

NE PRIHVAĆA SE

Člankom 5. Odluke o uvjetima prodaje i poticanju investicija u Gospodarskoj zoni Brezje utvrđeno je da
investitor može biti domaća ili strana pravna ili fizička osoba (obrtnik)…, dakle i obrtnici mogu investirati u
Zoni
po
povlaštenim
uvjetima.
Tražena rezervacija površine od 72 do 108 m² se smatra neprikladnom za bilo kakvu investiciju.

