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IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 
U POSTUPKU DONOŠENJA DOPUNE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI 

 NA PODRUČJU GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU  
 

Nositelj izrade izvješća: UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO  
Vrbovec, 18. srpnja 2018. godine 

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

DOPUNA PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI NA 
PODRUČJU GRADA VRBOVCA ZA 2018. GODINU  

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO   

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Grad Vrbovec želi Dopunom Programa očuvati i proširiti 
pčelinji fonda na području grada Vrbovca te stvoriti 
preduvjete za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda putem 
potpore za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

http://www.vrbovec.hr/index.php/savjetovanje-sa-zainteresiranom-
javnosti/182-savjetovanja-u-tijeku 

28. 06. 2018. g. – 17. 07. 2018. g.  

Rok savjetovanja skraćen je zbog važnosti što hitnije primjene 
Dopune Programa kojom se omogućava ispunjavanje ciljeva 
očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda na području grada Vrbovca  te 
stvaranje preduvjeta za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica koje će se 
odobriti poljoprivrednim gospodarstvima. Obzirom da predmetni akt 
donosi Gradsko vijeće Grada Vrbovca smatralo se da je isti potrebno 
donijeti prije ljetne stanke zbog što ranije primjene istog. U slučaju da 
je rok savjetovanja bio određen u trajanju od 30 dana, isti bi bio 
donesen krajem rujna ili početkom listopada te bi se počelo s kasnom 
primjenom Dopune Programa što bi možda uskratilo prava nekim 
poljoprivrednim gospodarstvima i smanjilo korištenje potpore u ovoj 
proračunskoj godini.  

Pregled osnovnih pokazatelja uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

U postupku savjetovanja s javnošću niti jedan dionik nije dostavio  
prijedlog odnosno mišljenje.  

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

- 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  - 

Troškovi provedenog savjetovanja Za provedbu javnog savjetovanja nije bilo financijskih troškova.  

 
 
KLASA: 320-01/18-04/01 
URBROJ: 238/32-03/05-18-7 
Vrbovec, 18. srpnja 2018. godine  
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