REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa:421-03/12-01/01
Urbroj: 2176/08-12-01-02
Dvor, 03. kolovoza 2012.
Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi u Općini Dvor u 2012. godini, načelnik
Općine Dvor raspisuje
JAVNI POZIV
za dodjelu subvencija u poljoprivredi u
Općini Dvor za 2012. godinu
PREDMET JAVNOG POZIVA:
Općina Dvor će poljoprivrednim gospodarstvima (u daljnjem tekstu korisnicima)
poticati sljedeće:
A) MJERE RURALNOG RAZVOJA
1. Sufinanciranje pčelarske proizvodnje
1.1. Sufinanciranje troškova prihrane pčelinjih zajednica
2. Poticanje proizvodnje mlijeka
2.1. Sufinanciranje troškova prijevoza mlijeka
B) POSEBNA POTPORA POLJOPRIVREDI
1. Poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava-tele
1.1. Sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele
OPĆI UVJETI:
Korisnici općinske subvencije isključivo su nositelji ili članovi poljoprivrednih gospodarstava
koja se bave uzgojem koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva (u daljnjem tekstu:
Upisnik) i imaju prebivalište i sjedište na području Općine Dvor, te imaju poljoprivredne površine i
poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na području Općine Dvor.
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja obavlja poljoprivrednu
aktivnost, a djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je registrirano za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti, te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i
upisano je u Upisnik.
Subvencije se dodjeljuju za proizvodnju u tekućoj godini. Zahtjevi za subvenciju se
dostavljaju na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju. Pojedine općinske subvencije se
korisnicima isplaćuju jednokratno, jednom godišnje i to nakon obavljene poljoprivredne aktivnosti, a
najkasnije do kraja tekuće godine odnosno do 31. prosinca 2012. godine.
KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTICAJA:
A) MJERE RURALNOG RAZVOJA
1.1. Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica
Općinska subvencija se dodjeljuje u iznosu do 6,00 kuna po košnici. Maksimalni iznos subvencije za
jednog korisnika je 2.500,00 kn. Zahtjev za isplatu subvencije podnosi se najkasnije do 31. listopada
za tekuću godinu na propisanom obrascu. Isplata subvencije je jednokratna na žiro-račun korisnika,
najkasnije do 31.prosinca tekuće godine.

B) POSEBNA POTPORA POLJOPRIVREDI
2.1. Sufinanciranje nabave rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele
Općinska subvencija za kupnju licenciranih rasplodnih bikova mesnih pasmina do 5 godina starosti
za prirodni pripust u sustavu krava-tele iznosi do 40% od iznosa računa. Subvencija se isplaćuje za
slijedeće dokumentirane troškove: kupnja rasplodnog bika, zdravstveni certifikat (svjedodžba) i
troškove carinjenja ( kod uvoza). Maksimalni iznos subvencije za jednog korisnika u 2012. godini je
6.000,00 kuna. Zahtjev za isplatu subvencije se podnosi najkasnije do 31. listopada za tekuću godinu
na propisanom obrascu. Isplata subvencije je jednokratna na žiro-račun korisnika, najkasnije do
31.prosinca tekuće godine.
2.2. Sufinanciranje troškova prijevoza mlijeka za proizvođače mlijeka
Općinska subvencija proizvođačima mlijeka za troškove prijevoza mlijeka iznosi 0,15 kuna po litri
isporučenog mlijeka. Zahtjev za isplatu subvencije za troškove prijevoza mlijeka podnosi se do 5-tog u
mjesecu za prethodni mjesec na propisanom obrascu, a isplata se vrši jednom mjesečno na žiro-račun
sakupljača mlijeka.
OBVEZE KORISNIKA:
Korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva je podložan inspekcijskom i stručnom
nadzoru (metodom slučajnog uzorka) u cilju provjere istinitosti podataka.
Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom
stanju dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, a podnositelj zahtjeva
će biti isključen iz svih općinskih subvencija u narednih pet (5) godina.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Zahtjev za dodjelu poticaja : (Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3.), preslike računa za kupnju, preslika
zdravstvenog certifikata, dokaz o vlasništvu ili korištenju poljoprivrednog zemljišta, dokaz o upisu u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, obostrana preslika osobne iskaznice, odnosno dokaz o sjedištu
tvrtke ili obrta, preslika kartice žiro-računa, dokaz o nepostojanju nepodmirenih dugovanja prema
Općini Dvor.
2. Za svaki od dokumenata koji su traženi u Zahtjevu za dodjelu općinske subvencije podnositelj
zahtjeva je dužan priložiti vjerodostojnu dokumentaciju, odnosno druge dokaze.
NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI:
Općina Dvor, Jedinstveni upravni odjel, Trg bana Josipa Jelačića 10, 44 440 Dvor
VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA:
Javni poziv je otvoren do 31. listopada 2012. godine. Zahtjevi za dodjelu subvencija obrađuju se
prema datumu dostave, a sredstva se isplaćuju do utroška sredstava osiguranih u proračunu Općine
Dvor za 2012. godinu, najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.
INFORMACIJE:
Obrasci Zahtjeva za subvencije i sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Dvor.
Zahtjevi s nekompletiranom dokumentacijom neće se razmatrati

Načelnik:
Nikola Arbutina

