Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj
33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka
44. Statuta Općine Rugvica (Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2/13 i i 6/13 ) Općinski načelnik Općine
Rugvica dana24.03.2016. godine donosi

ODLUKU
o subvencijama za osposobljavanje poljoprivrednika
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih novčanih sredstava (u
daljnjem tekstu: subvencija) u poljoprivredi.
Članak 2.
Općina Rugvica fizičkim osobama sa svog područja subvencionira uspješno pohađanje tečajeva
organiziranih od ovlaštenih učilišta za: rukovatelja poljoprivrednim strojevima, rukovatelja motornom
kosilicom, rukovatelja motornom pilom, rukovatelja sredstvima za obradu drveta, rukovatelja sredstvima
za preradu drveta, rukovatelja kombajnom, rukovatelja motokultivatorom s priključcima, rukovatelja
motornom prskalicom, rukovatelja traktorom s priključcima, rukovatelja traktorom, te izobrazbu za
održivu uporabu pesticida.
Članak 3.
Korisnici subvencije iz članka 2. Odluke su fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Rugvica.
Članak 4.
Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Rugvica: Program 11.
Razvoj poljoprivrede, A 101102, račun 321 – stručno usavršavanje poljoprivrednika.
Članak 5.
Najviši ukupni godišnji iznos Općinske subvencije koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini je
zbroj pojedinačnih subvencija iz članka 2. ove Odluke.
Članak 6.
Subvencija se korisnicima odobrava nakon provjere dokumentacije, a prema potrebi i kontrole u Pučkom
otvorenom učilištu Dugo Selo.
Pojedinačni zahtjevi za subvencije odobravaju se do 28.12.2016.
Subvencija za isti uspješno završen tečaj može se ostvariti samo jednom godišnje.
Članak 7.
Pojedinačna subvencija se odobrava u visini 50%-tnog iznosa od uplaćene cijene tečaja za tekuću
godinu, a najviše do 300,00 (tristo) kn/korisniku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Subvencija dodjeljuje se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom.
Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema
redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava.
Članak 9.
Ova Odluka se objavljuje na službenim internetskim stranicama Općine Rugvica (www.rugvica.hr), a
obavijest o podnošenju zahtjeva objavljuje se na internetskim stranicama Općine Rugvica
(www.rugvica,hr) i oglasnoj ploči Općine Rugvica.
Zahtjev za subvenciju sadrži:
-podatke o podnositelju zahtjeva
- presliku potrebne dokumentacije
Članak 10.
Nakon provjere prijavljene dokumentacije prijedlog liste o sufinanciranju Jedinstveni upravni odjel daje
Općinskom načelniku na utvrđivanje prava na subvenciju.
Jedinstveni upravni odjel obavještava svakog korisnika subvencije o iznosu odobrene subvencije i načinu
ostvarenja odobrenih novčanih sredstava.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun, ili tekući račun korisnika subvencije odnosno
podnositelja zahtjeva, ako nije drugačije propisano ovom Odlukom.
Članak 11.
Stručna i administrativna kontrola dokumentacije sastoji se u provjeri istinitosti podatak navedenih u
zahtjevu te provjeri priložene dokumentacije, uvidom u knjigovodstvene isprave, financijska izvješća i
drugu poslovnu dokumentaciju.
Ukoliko je Korisnik priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje ne odgovara njegovom
stvarnom stanju ili je ugovor otkazan, Korisnik dobivena sredstva mora vratiti u Općinski proračun te će
biti isključen iz svih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvitku u narednih pet (5) godina.
Članak 12.
Sastavni dio ove Odluke čini obrazac Zahtjeva za subvenciju osposobljavanja poljoprivrednika.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 023-01/16-01/299
URBROJ: 238/26-16-1
OPĆINSKI NAČELNIK
Mato Čičak

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RUGVICA

ZA H T J E V

ZA SU B V E N C I J U

OSP O S O B L J A V A N J A

POLJ O P R I V R E D N I K A

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
OSOBNO IME PODNOSITELJA ZAHTJEVA

BROJ OSOBNE ISKAZNICE PODNOSITELJA
ZAHTJEVA
OIB PODNOSITELJA ZAHTJEVA
ADRESA PREBIVALIŠTA (mjesto, ulica, kb)
BROJ POŠTE
BROJ TEL/MOB/FAX
E-MAIL
NAZIV BANKE I SJEDIŠTE
BROJ ŽIRO RAČUNA ILI TEKUĆEG RAČUNA

Predmet subvencije (tečaj)

Cijena tečaja
(kn)

50% uplaćene
cijene tečaja
(kn)

Traženi
novčani iznos
(maksimalno
do 300 kn po
predmetu
subvencije)

Rukovatelj poljoprivrednim strojevima
Rukovatelj motornom kosilicom
Rukovatelj motornom pilom
Rukovatelj sredstvima za obradu drveta
Rukovatelj sredstvima za preradu drveta
Rukovatelj kombajnom
Rukovatelj motokultivatorom i priključcima
Rukovatelj motornom prskalicom
Rukovatelj traktorom s priključcima
Rukovatelj traktorom
Izobrazba za održivu uporabu pesticida
UKUPNO
Ovom Zahtjevu prilažem:
a) Obostrana kopija osobne iskaznice ili potvrda o prebivalištu
b) Kopiju žiro računa ili tekućeg računa;
c) Kopija dokaza o izvršenom plaćanju ispita (tečaja) za 2016. godinu
d) Kopija uvjerenja o položenom tečaju (ispitu) za 2016.godinu

Mjesto i datum: _______________________________
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis):
____________________________________

