
Prijedlog 
 

Na temelju članka 14., stavka 2. Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine”, broj 66/01 i 
83/02), članka 4. Zakona o carinskoj tarifi (“Narodne novine”, broj 61/00 i 117/00) i članka 30. 
stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (“Narodne novine”, broj 101/98, 15/00, 117/01 i 
199/03), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ...... 2004. godine donijela  
 
 
 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE 
o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda  

 
 
 

I. 
 
U Odluci o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda 
(Narodne novine broj 16/04 od 6. veljače 2004. godine) u točki VI. riječi: «15. srpnja» 
zamjenjuju se riječima: «30. rujna». 
 

II. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Narodnim novinama». 

 
Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 
 

dr. sc. Ivo Sanader 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva je na temelju kontakata sa 
stočarskim proizvođačima te nakon određenih analiza tržišta, zaključilo da postoji potreba za 
produženje roka primjene dodatne bescarinske kvote za uvoz kukuruza koja je bila raspisana 
u količini od 150.000 tona. Razlog za raspisivanje kvote bio je taj što su prošlogodišnji prirod 
i ukupan prinos bili znatno niži nego u prošlim godinama prvenstveno zbog nepovoljnih 
vremenskih prilika (dugo sušno razdoblje) u tijeku vegetacije. Slijedom toga došlo je do 
znatnih poremećaja na domaćem tržištu te se moralo intervenirati odobravanjem dodatne 
preferencijalne uvozne kvote. 
 
Ovom izmjenom Odluke Vlade predlaže se produljenje roka za primjenu preferencijalne 
carinske kvote pri uvozu kukuruza i to s 15. srpnja. 2004. godine na 30. rujna. Naime, nakon 
provedenog natječaja ukupna kvota nije iskorištena, a na tržištu se i dalje uočava manjak 
kukuruza uz visoke cijene. Prosječna veleprodajna cijena u srpnju iznosi 1,34 kuna/kg što je 
za oko 39,6 % viša cijena nego u istom razdoblju prošle godine.  
 
Na taj način, doprinijelo bi se razvoju ne samo stočarske proizvodnje nego i domaćih tvornica 
stočne hrane i boljem korištenju njihovih preradbenih kapaciteta. Osigurala bi se nabava 
sirovina za preradu po pristupačnijim uvjetima domaćoj industriji što bi uz angažiranje 
vlastitih kapaciteta trebalo polučiti jeftiniji krajnji proizvod, odnosno u konačnici i jeftiniju 
turističku i svekoliku ponudu.  
 
Ovakva Izmjena Odluke ne bi utjecala na ostvarenje prihoda državnog proračuna od carina.  
 
 
 
 
 
 
 


