IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
S JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta

Nacrt prijedloga Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom
razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Grad Gospić
Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Odsjek za
gospodarstvo i ruralni razvoj

Cilj i glavne teme savjetovanja

Temeljem financijskih sredstava za razvoj poljoprivrede
i ruralni razvoj na području Grada Gospića usvojenih u
Proračunu Grada Gospića za 2019. godinu i projekcijama za
2020. i 2021. godinu , GUO za samoupravu i upravu, Odsjek za
gospodarstvo i ruralni razvoj predlaže Program s mjerama za
dodjelu bespovratnih novčanih sredstava fizičkim i pravnim
osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
kao potporu za poljoprivrednu proizvodnju i ostalih vezanih
aktivnosti, uz ispunjavanje uvjeta navedenih u tekstu
predmetnog Programa. Nadležno tijelo za praćenje dodjele
državnih potpora u poljoprivredi je Ministarstvo poljoprivrede.
Sukladno članku 36. Zakona o poljoprivredi (NN broj 118/18),
Ministarstvo poljoprivrede daje svoje mišljenje za
prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost
s pravilima o državnim potporama, te temeljem navedenog
Grad Gospić će dostaviti Program potpora u poljoprivredi i
ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022.
radi odobrenja istoga.
Program se donosi za vremensko razdoblje do 2022. godine,
kako za isto razdoblje se ne mora ponovo svake godine tražiti
navedeno mišljenje nadležnog Ministarstva, osim u slučaju
ukoliko će se provoditi izmjene ili dopune Programa. Program
je izrađen u svrhu davanja potpora u što više segmenata i
grana poljoprivredne proizvodnje.
Ovim Programom se propisuju korisnici propisanih mjera,
kriteriji, uvjeti, način i postupak ostvarivanja potpora,
maksimalna visina osiguranih sredstva potpore po korisniku,
kao i nadzor nad korištenjem sredstava potpore.

Mjesec stvaranja dokumenta

ožujak 2018. godine

Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili na
drugi odgovarajući način?

Nacrt Odluke objavljen je na internetskoj stranici Grada
Gospića www.gospić.hr

Ako jest, kada je nacrt objavljen,
na kojoj internetskoj stranici i
koliko vremena je ostavljeno za
savjetovanje?

Javno savjetovanje trajalo je 9 dana te je bilo otvoreno od 28.
ožujka do 5. travnja 2019. godine.

Ako nije, zašto?
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Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja
odnosno primjedbe?

Tijekom internetske javne rasprave pristiglo je jedno
očitovanje, odnosno primjedba predstavnika zainteresirane
javnosti, očitovanje O.P.G.-a Sokolić Josip.

Troškovi provedenog savjetovanja

Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne
financijske troškove.

Tko je i kada izradio izvješće o
provedenom savjetovanju?
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