
 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA                                                             

    OPĆINA SIRAĈ     

          OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 320-01/15-01-02 

URBROJ: 2111/04-15-01-01 

Sirač, 16.03.2015. 

 

Na temelju članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-

bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13) Općinsko vijeće Općine Sirač, na svojoj 13. 

sjednici, održanoj dana 16.03.2015. godine, donosi 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju nabave sadnica šljive na  

podruĉju Općine Siraĉ u 2015. godini 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom se utvrĎuju uvjeti i postupak odobravanja sredstava za sufinanciranje 

nabave sadnica šljive na području Općine Sirač u 2015. godini, te način njihovog korištenja. 

 

Članak 2. 

Radi poticanja podizanja novih nasada šljive Općina Sirač sufinancira nabavu sadnica 

šljive. 

Sredstva za sufinanciranje nabave se odobravaju kao poticajna, bez obveze povrata.  

Iznos sredstava za sufinanciranje podizanja novih nasada šljive utvrĎuju se u visini od 

15 kn po jednoj sadnici šljive. 

 

Članak 3. 

 Zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje mogu podnijeti poljoprivredna 

gospodarstva (seljačko gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, kao i obrt ili 

zadruga) koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva pod slijedećim uvjetima: 

- da se mjesto ulaganja nalazi na području Općine Sirač  

- da je zemljište na kojem će se obaviti sadnja u vlasništvu podnositelja zahtjeva 

- da podižu nove nasade šljive u površini od najmanje 0,5 ha 

- da je za podizanje nasada korišten sadni materijal s propisanom deklaracijom 

- da je sadnja obavljena u 2015. godini. 

 

Članak 4. 

 Postupak odobravanja sredstava za sufinanciranje provodi se temeljem javnog poziva 

koji objavljuje Općinski načelnik na web stranici i oglasnoj ploči Općine Sirač. 

Javni poziv sadrži: 

- naziv tijela koje objavljuje javni poziv 

- predmet javnog poziva 

- uvjete za odobravanje sredstava za sufinanciranje 

- rok podnošenja zahtjeva iz članka 5. stavka 1. ove Odluke 

- podatke o dokazima i ispunjavanju uvjeta za dodjelu sredstava za sufinanciranje 



 

Članak 5. 

 Zahtjevi po objavljenom javnom pozivu mogu se podnositi najkasnije do 30. studenog 

2015. godine. 

 Korisnici sredstava za sufinanciranje podnose zahtjeve na propisanom obrascu koji je 

sastavni dio javnog poziva. Sadržaj obrasca propisuje Općinski načelnik. 

 Uz zahtjev za dodjelu sredstava za sufinanciranje podnositelj zahtjeva mora priložiti: 

- presliku osobne iskaznice,  

- presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva ili presliku obrtnice 

odnosno rješenja o upisu u sudski registar 

- vlasnički list za zemljište na kojem će se obaviti sadnja koji glasi na podnositelja 

zahtjeva 

- presliku žiro-računa 

- potvrdu imenovanog općinskog povjerenstva o izvršenoj sadnji 

- deklaraciju sadnog materijala 

- presliku računa o kupovini sadnog materijala i presliku otpremnice sadnog materijala 

- dokaz da podnositelj nema dugovanja prema Općini Sirač, niti prema Republici 

Hrvatskoj 

 

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 

Sudionici u postupku imaju pravo uvida u dokumentaciju. 

 

 

Članak 6. 

 Povjerenstvo za provedbu postupka za sufinanciranje nabave sadnica šljive, koje 

imenuje Općinski Načelnik Općine Sirač provodi postupak odobravanja sufinanciranja 

sadnica i izdaje potvrde o izvršenoj sadnji sukladno ovoj Odluci. 

 Povjerenstvo odobrava sredstva redoslijedom podnesenih zahtjeva korisnicima do 

iskorištenja sredstava, a koji ispunjavaju potrebne uvjete i sukladni su odredbama ove 

Odluke.  

O odobrenim sredstvima za sufinanciranje Povjerenstvo izvještava Načelnika Općine 

Sirač i Općinsko vijeće. 

 

Članak 7. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u 

Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

                                    Predsjednik: 

 

______________________ 

              (Stjepan Juraić, ing.str.) 

 

 

 

 

 


