REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DUBRAVICA
Na temelju članka 23. Statuta Općine Dubravica („Službeni glasnik Općine Dubravica“ br.
02/09) i Odluke o subvencijama za nabavu loznih cijepova i voćnih sadnica na području
Općine Dubravica u 2013. godini (Službeni glasnik Općine Dubravica“ br. 1/13) donesene na
40. sjednici Općinskog vijeća održanoj 7. veljače 2013. godine, Jedinstveni upravni odjel
Općine Dubravica raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Dubravica u 2013. godini
Predmet natječaja
Dodjela subvencija u poljoprivredi Općine Dubravica u 2013. godini za:
1. Nabavu loznih cijepova
2. Nabavu voćnih sadnica
1. Nabava loznih cijepova
Sadnja loznih cijepova subvencionirati će se u iznosu od 3,00 kn po sadnici uz uvjet
da se sadi najmanje 100 kom sadnica.
2. Nabava voćnih sadnica
Sadnja voćnih sadnica subvencionirati će se u iznosu od 30% nabavne cijene sadnice
pod uvjetom da je veličina parcele na kojoj će se vršiti sadnja minimalno 200 četvornih hvati.
Poticajna sredstva namijenjena su za subvencioniranje sljedećih voćnih sadnica:
- jabuka, kruška, šljiva, breskva, marelica, trešnja, višnja, orah i lješnjak.
Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencija te potrebna dokumentacija
Pravo za korištenje sredstava za nabavu loznih cijepova i voćnih sadnica mogu
ostvariti obiteljska poljoprivredna gospodarstva te fizičke/pravne osobe s područja Općine
Dubravica koje imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koje traže
subvencije na području Općine te koji su podmirili sve zakonske i ugovorne obveze prema
Općini.
Zahtjev za korištenje sredstava za subvencioniranje nabave loznih cijepova i voćnih
sadnica podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dubravica, Pavla Štoosa 3, 10293
Dubravica.

Uz zahtjev korisnici prilažu:
- presliku osobne iskaznice, presliku posjedovnog lista, dokaz o vlasništvu ili
korištenju zemljišta, presliku kartice žiro računa za isplatu subvencije te presliku računa i
deklaracije o kupljenom sadnom materijalu ili loznim cijepovima.
Vrijeme trajanja natječaja:
Do utroška sredstava.
Informacije:
Općina Dubravica, Jedinstveni upravni odjel, tel: 01/ 3399-360, radnim danom od 8.00-16.00
sati.
KLASA: 320-21/13-01/ 3
URBROJ: 238/40-13-01
Dubravica, 4. ožujka 2013.g.
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Općine Dubravica
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