Na temelju točke IV Odluke o subvencijama u pčelarstvu, Općinski načelnik Općine
Lipovljani objavljuje
JAVNI POZIV
o ostvarivanju prava na subvencije u pčelarstvu

I
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe, s prebivalištem odnosno sjedištem na
području Općine Lipovljani, da sukladno Odluci o subvencijama u pčelarstvu dostave svoje
zahtjeve.
II
Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju:
1. Da imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom meda na području
Općine Lipovljani,
2. Da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
3. Da imaju 30 ili više košnica.
Visina novčanog poticaja koji korisnici poticaja ostvaruju iznosi 20,00 kuna po košnici
godišnje.
III
Obrazac Zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljni ili na
web stranici Općine Lipovljani (www.lipovljani.hr). Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti:
1.
2.
3.
4.
5.

Dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
Presliku iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
Ovjerenu potvrdu Udruge pčelara o broju košnica,
Dokaz da nema dugovanja prema Općini Lipovljani,
Preslika žiro računa.
IV

Rok za podnošenje zahtjeva s potrebnom dokumentacijom je 30. studeni 2013. godine. Isplate
će se vršiti do kraja tekuće godine.
Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena potrebna dokumentacija, neće se
razmatrati.

Klasa: 320-01/13-01/01
Urbroj: 2176/13-02-13-01
U Lipovljanima, 04. listopada 2013. godine
Općinski načelnik
Mario Ribar,dipl.oec. v.r.

Na temelju članka 26. Statuta Općine Lipovljani (Službeni vjesnik, broj 29/09 i 7/13)
Općinsko vijeće Općine Lipovljani na sjednici održanoj 30. rujna 2013. godine donijelo je
ODLUKU
o subvencijama u pčelarstvu
I
Ovom Odlukom propisuje se ostvarivanje novčanih poticaja za pčelarstvo u cilju razvoja
pčelarstva na području Općine Lipovljani.
II
Pravo na ostvarivanje novčanog poticaja po odredbama ove Odluke imaju
poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom meda na području Općine Lipovljani,
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju 30 ili više košnica, a na temelju
podnesenog Zahtjeva.
III
Visina novčanog poticaja koju korisnici poticaja iz točke II. ove Odluke ostvaruju iznosi
20,00 kuna po košnici godišnje.
IV
Poticaj se ostvaruje na temelju Javnog poziva i podnesenog Zahtijeva. Uz Zahtijev,
korisnik poticaja mora priložiti: dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o
prebivalištu), presliku iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, ovjerenu potvrdu
Udruge pčelara o broju košnica, dokaz da nema dugovanja prema Općini Lipovljani i presliku
žiro računa.
V
Sredstva za predmetno subvencioniranje za 2013. godinu osigurana su u Općinskom
proračunu Općine Lipovljani, a za svaku narednu godinu sredstva će se osigurati u Općinskom
proračunu Općine Lipovljani.
VI
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Općine Lipovljani, a
primjenjivat će se od 01. listopada 2013. godine.

Klasa: 320-01/13-01/01
Urbroj: 2176/13-01-13-01
Lipovljani, 30. rujna 2013. godine

Predsjednica
Anka Doležal

_____________________________
Ime i prezime
_____________________________
OIB
_____________________________
Adresa
_____________________________
Telefon
OPĆINA LIPOVLJANI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg hrv. branitelja 3
Lipovljani

ZAHTJEV ZA ISPLATU SUBVENCIJE U PČELARSTVU ZA _______GODINU

Podnosim zahtjev za isplatu subvencije u pčelarstvu u ________ godini. Član sam
Udruge pčelara _____________________________ i posjedujem ukupno________košnica.
Uz zahtjev prilažem slijedeće dokumente:
1.
2.
3.
4.
5.

Dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu)
Presliku iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
Ovjerenu potvrdu Udruge pčelara o broju košnica
Dokaz da nema dugovanja prema Općini Lipovljani
Preslika žiro računa

U Lipovljanima,__________________godine.

Podnositelj zahtjeva
_______________________

