
Na temelju Odluke Općinskog vijeća  o  subvencijama u poljoprivredi u 2015. godini, 
KLASA: 021-05/14-01/05, URBROJ: 238/15-01-14-8 od 23. prosinca 2014. godine, 
Jedinstveni upravni odjel Općine Krašić raspisuje 

   NATJEČAJ

za dodjelu subvencije u poljoprivredi za uzgoj i držanje pčelinjih zajednica
            

1. Predmet natječaja: Dodjela subvencije u  poljoprivredi za uzgoj i držanje pčelinjih
zajednica za 2015.godinu.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:
            Korisnici subvencije jesu poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju 
prebivalište odnosno sjedište na području općine Krašić, imaju poljoprivredne površine na 
području općine Krašić kojih su posjednici i imaju izmirene sve obveze prema Općini Krašić i
prema državnom proračunu za obveze o kojima evidenciju vodi Porezna uprava. Iznos 
subvencije iznosi  40,00 kn po pčelinjoj zajednici. Subvenciju može ostvariti poljoprivredno 
gospodarstvo koje ima najmanje 30 pčelinjih zajednica. Subvencija se isplaćuje nakon 
podnošenja zahtjeva i provjere od strane općinske komisije, a najkasnije do 31. prosinca 
tekuće godine. Zahtjevi se podnose na Općinskom obrascu koji će zainteresiranim biti 
dostupan u sjedištu Općine Krašić u Krašiću, Krašić 101. Zahtjevi koji nemaju priloženu 
potrebnu dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Natječaja neće se 
razmatrati. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška sredstava 
planiranih u Proračunu Općine Krašić za 2015. godinu. Listu o subvencioniranju odobrava 
načelnik Općine Krašić. Ukoliko je korisnik subvenije odnosno podnositelj zahtjeva priložio 
neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara 
njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva mora vratiti u Općinski proračun.

       3. Potrebna dokumentacija:
       - dokaz o prebivalištu/sjedištu
       - potvrdu o broju košnica izdanu od Hrvatskoga stočarskoga centra iliizdanu od Udruge 
pčelara sa sjedištem na području Zagrebačke županije upisane u registar udruga Republike 
Hrvatske
       - dokaz u upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u  
          Zagrebačkoj županiji

- potvrda porezna uprave o stanju duga.

  4. Naziv i adresa tijela za podnošenje zahtjeva:
Općina Krašić, Jedinstveni upravni odjel, Krašić 101. 10454 Krašić
     
        5. Vrijeme trajanja natječaja: 
Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2015.godine, odnosno do utroška sredstava.
  



      6. Podaci i informacije:
Informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti na telefon broj: 01/6270-488 ili osobno u 
prostorijama Općine Krašić na adresi Krašić 101.

                                                                                              NAČELNIK
  
                                                                                  Josip Petković Fajnik, dipl.oec.. v.r.


