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GRADSKO VIJEĆE 

                Vijećnicima  
      - s v i m a - 

PREDMET: Odgovor na vijećničko pitanje 
  

 Vijećnik Gradskog vijeća Grada Labina Darko Martinović (KLGB nositelja Darka 
Martinovića)  je na  16. sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 18. veljače 2015. 
godine, postavio vijećničko pitanje koje se odnosi na Javni poziv poduzetnicima za dodjelu 
potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina objavljen 13. siječnja 2015. 
godine i pita zašto u njemu nije objavljena i mjera za obnovu pčelinjeg fonda.  
 
ODGOVOR: 
 
Poštovani,  
 
Grad Labin je dopisom oznake KLASA: 301-01/15-01/10, URBROJ: 2144/01-01-15-1 od 26. 
siječnja 2015. godine zatražio očitovanje Ministarstva poljoprivrede u kojem se traži odgovor 
na pitanje da li se može u raspisani Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i 
subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina za 2015. godinu, objavljen 13.siječnja 
2015. godine uključiti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva odnosno pčelare te kroz mjeru 
M3 Subvencioniranje nabave opreme i inventara sufinancirati nabavu njihove opreme. Tom 
prilikom dostavljeni su preslika Programa jačanja gospodarstva za 2015. godinu, preslika 
Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija  za 2015. godinu i preslika 
Odluke o subvencijama u poljoprivredi Grada Labina za razdoblje 2013.-2015. Godine, 
donesene na Gradskom vijeću  28. lipnja 2013. godine (Službene novine Grada Labina broj 
13/13.) u kojoj je predviđeno subvencioniranje nabave novih košnica i pčelarske opreme.  
Budući da je Ministarstvo poljoprivrede Odluku o subvencijama u poljoprivredi Grada Labina 
za razdoblje 2013.-2015. godine prijavilo Europskoj komisiji, mjere naznačene u Odluci 
smatraju se važećima i mogu se provoditi do kraja 2015. godine što je navedeno u 
povratnom dopisu od Ministarstva poljoprivrede dobivenog 10. veljače 2015. godine. Shodno 
navedenom izvršena je 23. veljače 2015. godine dopuna Javnog poziva poduzetnicima za 
dodjelu potpora i subvencija za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2015. godini u kojem se 
kao korisnici navedenih potpora i subvencija  navode i obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
sa sjedištem na području Grada Labina. 

 
S  poštovanjem, 

 
                         GRADONAČELNIK 
                                                                                                                Tulio Demetlika,v.r. 
Izradio: Ured Grada 


