REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JARMINA
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 015-01/17-01/1
UR.BROJ: 2188/04-01-17-62
Jarmina, 07. rujna 2017. godine
Temeljem Programa utroška sredstava od prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu RH-e za 2017. godinu Općine Jarmina Klasa: 015-01/16-01/1,
Ur.broja:2188/04-01-16-52, od
20.12.2016.godine, Odluke o sufinanciranju troškova
proizvodnje bijelog luka–češnjaka i sadnju trajnih i višegodišnjih nasada Klasa: 015-01/1701/1, Ur.broj: 2188/04-01-17-59, od 13.07.2017.godine, a u svezi članka 44. stavka 2.
Zakona o poljoprivrednom zemljištu (N.N. 39/13. 48/15), članka 31. Statuta Općine Jarmina
(„Službeni vjesnik“ VSŽ-e 12/14), i članka 32. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni
vjesnik“ VSŽ-a 12/14), Općinsko vijeće Općine Jarmina na 4. sjednici održanoj dana 07.
rujna 2017. godine donosi :

PRAVILNIK
o potrebnoj dokumentaciji, uvjetima korištenja bespovratnih sredstava iz
Programa utroška sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
RH-e, koja su prihod proračuna jedinice lokalne samouprave,
i sudjelovanja na javnom pozivu

Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuje se dokumentacija potrebna za sudjelovanje na javnom
pozivu, uvjetima i načinu korištenja bespovratnih sredstava iz Programa utroška sredstava od
prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu
(u daljnjem tekstu Program), koja su prihod jedinice lokalne samouprave i sudjelovanja na
javnom pozivu.
Članak 2.
Odlukom o sufinanciranju troškova poljoprivredne proizvodnje bijelog luka-češnjaka i
sadnju trajnih i višegodišnjih nasada u voćarstvu u 2017. godini iz Programa su predviđena
sredstva koja će se koristiti za sufinanciranje i druge poticajne mjere za unapređenje
poljoprivrede.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 50.000,00 kuna.
Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih financijskih sredstava za
pokriće dijela prihvatljivih troškova potrebnih za poljoprivrednu proizvodnju predviđenih
poljoprivrednih kultura.

U slučaju kada je ukupni iznos traženih potpora svih prihvatljivih korisnika koji su
podnijeli valjani Zahtjev za potporu veći od raspoloživih sredstava namijenjenih za provedbu
Programa isti će biti izmijenjen kroz preraspodjelu predviđenih sredstava ili će se sredstva
predvidjeti i koristiti iz Proračuna Općine Jarmina za 2018. godinu.
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Članak 3.
Dokumentacija potrebna za sudjelovanje na javnom pozivu je slijedeća:
zahtjev za potporu podnosi se na propisanom Obrascu zahtjeva za dodjelu potpore,
koji je sastavni dio javnog poziva,
presliku osobne iskaznice,
izvadak iz sudskog registra (za pravne osobe) ili izvadak iz obrtnog registra (za
obrtnike) ili preslika osobne iskaznice, rješenja ili iskaznice obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva (za fizičke osobe)- ovisno o podnositelju zahtjeva,
upisnik u ARKOD sustav.
zemljišnoknjižne izvatke o vlasništvu zemljišta ili presliku sklopljenog ugovora o
višegodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta,
potvrdu o nepostojanju duga prema Općini Jarmina po bilo kojoj osnovi, ne stariju od
15 dana, izdane u svrhu ovog javnog poziva,
program poljoprivredne proizvodnje (bijeli luk češnjak, dugogodišnji trajni nasadi u
voćarstvu).
Članak 4.
Uvjeti korištenja i pravo sudjelovanja u javnom pozivu za dodjelu potpora su:
Korisnik potpore mora imati prebivalište na području Općine Jarmina.
Tvrtka, obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora imati sjedište na području
Općine Jarmina.
Najmanja površina koja se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji za proizvodnju bijelog
luka – češnjaka iznosi 1.500 m/2.
Najmanja površina za podizanje dugogodišnjih trajnih nasad iznosi 2.500 m/2.

Članak 5.
Način korištenja i raspisivanje javnog poziva za dodjelu potpora:
Provođenje javnog poziva i korištenje sredstava potpore provoditi će Općinski
načelnik, koji je dužan imenovati Povjerenstvo za provođenje javnog poziva, sukladno ovom
Pravilniku i Odluke o sufinanciranju troškova proizvodnje bijelog luka–češnjaka i sadnju
trajnih i višegodišnjih nasada .
Financijska sredstva potpore će se koristiti isključivo nakon utvrđivanja stvarne sadnje
bijelog luka češnjaka ili podizanja višegodišnjeg nasada u voćarstvu od strane
Povjerenstva za provođenje javnog poziva.
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i
web stranici Općine Jarmina (www.jarmina.hr).

Predsjednik Općinskog vijeća:
Dragutin Culi

