
                         
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

                                   

KLASA: 022-05/15-01/78 

URBROJ:2140-05-15-2 

Gornje Jesenje, 06.11. 2015. 

 

      

Na temelju članka 6. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Općine Jesenje 

( «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 5/07 i 21/09). 

Općinski načelnik donio je: 

 

Program subvencioniranja  kupnje cijepova vinove loze. 

 
1.  Opće odredbe 

 

Članak I 

  

 Pravo na subvencioniranje kupnje cijepova vinove loze (u daljnjem tekstu:  

 subvencija) imaju pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih 

 gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom     

   razvoju. 

                                                     Članak II 

 

 Subvencija će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u  

  tekućoj godini posadilo 0,1 ha novog vinograda, ili podsadilo postojeći  

               vinograd visokokvalitetnim loznim cijepovima na području općine Jesenje. 

  Subvencija za cijepove ostvaruje se sadnjom najmanje: 100, a najviše 700 

               cijepova. 

                                                                Članak III 

 

 Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 5,00 kn po cijepu. 

 

 

      2.  Podnošenje zahtjeva za subvencije 

      

 Zahtjevi se podnose na obrascu «Zahtjev za subvenciju za nabavu cijepova  

 vinove loze» do 02.12. za tekuću godinu. 

  

 Uz zahtjev se prilaže: 

    

1. Račun ili ovjerena preslika računa o kupnji deklariranog 

sadnog materijala kojim je podignut nasad, otpremnicu  

i deklaraciju uz otpremnicu. 

2. Preslika posjedovnog lista ili Ugovora o zakupu. 



3. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

4. Obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o 

prebivalištu, za obrt preslika obrtnice, a za pravne osobe 

izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda. 

 

 

 Zahtjev sa prilozima dostavlja se na adresu 

              Općina Jesenje – Povjerenstvo za odobravanje subvencija u poljoprivredi,    

 Gornje Jesenje 103 

 

 

 Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan propisanog roka neće se  

 razmatrati. 

 

 

 

3.  Odobrenje i isplata subvencije 

 

- Odluku o dodjeli subvencije donosi načelnik na temelju Prijedloga liste 

korisnika koju utvrđuje Povjerenstvo za odobravanje subvencija u 

poljoprivredi Općine Jesenje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) 

 

- Pojedinačni iznos subvencije utvrđuje Povjerenstvo ovisno o broju 

dostavljenih zahtjeva i sredstvima osiguranim u proračunu općine 

Jesenje, a na način da se ukupno osigurana sredstva podijele na ukupan 

broj cijepova, a najviše do 5,00 kn po cijepu. 

 

4.  Obaveze osoba kojima je isplaćena subvencija 

 

  Ukoliko je korisnik općinske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju,  

  dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine, zajedno sa 

  sporednim potraživanjima  i zateznim kamatama, te će biti isključen iz  

  sustava općinskih subvencija u narednih pet (5) godina 

 

 

 

 

 

                                                                                              Načelnik 

                                                                                            Ivan Maligec 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

               

           

KLASA: 022-05/15-01/78 

URBROJ:2140-05-15-3 

Gornje Jesenje, 06.11.2015. 

 

      

      Na temelju članka 6. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Općine Jesenje  

      ( «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 5/07 i 21/09).  

Općinski načelnik donio je: 

 

Program subvencioniranja kupnje voćnih sadnica 

 
1. Opće odredbe 

                                                                

                                                          Članak I 

 

  Pravo na subvencioniranje kupnje voćnih sadnica (u daljnjem tekstu:  

 subvencija) imaju pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih 

 gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom   

    razvoju. 

                                                     Članak II 

 

 Subvencija će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u  

 tekućoj godini posadilo 0,2  ha voćnjaka visokokvalitetnim voćnim      

              sadnicama: jabuke, kruške, šljive, breskve, kupine, lijeske ili oraha  na  

               području Općine Jesenje. 

  Subvencija za sadnice: 

                                                 - jabuka – 50 komada na 0,2ha 

     - krušaka – 50 komada na 0,2 ha 

     - bresaka - 50 komada na 0,2 ha 

     - šljive - 50 komada na 0,2 ha 

     - kupine - 500 komada na 0,2 ha 

     - lijeske  - 50 komada na 0,2 ha 

                                                 - oraha - 50 komada na 0,2 ha 

 

                                                     Članak III 

 

 Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 10 kn. po voćnoj sadnici. 

 

  



2.  Podnošenje zahtjeva za subvencije 

   

              Zahtjevi se podnose na obrascu «Zahtjev za subvenciju za nabavu voćnih 

 sadnica  do 02.12. za tekuću godinu. 

  

 Uz zahtjev se prilaže: 

    

1. Račun ili ovjerena preslika računa o kupnji deklariranog 

        sadnog materijala kojim je podignut nasad, otpremnicu  

                                          i deklaraciju uz otpremnicu. 

2. Preslika posjedovnog lista ili Ugovora o zakupu. 

3. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

4. Obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o 

prebivalištu, za obrt preslika obrtnice, a za pravne osobe                            

izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda. 

 

              Zahtjev sa prilozima dostavlja se na adresu:  

              Općina Jesenje – Povjerenstvo za odobravanje subvencija u poljoprivredi      

 Gornje Jesenje 103 

 

              Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan propisanog  roka neće se  

 razmatrati. 

 

 3.     Odobrenje i isplata subvencije 

 

- Odluku o dodjeli subvencije donosi načelnik na temelju Prijedloga liste 

korisnika koju utvrđuje Povjerenstvo za odobravanje subvencija u 

poljoprivredi općine Jesenje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 

 

- Pojedinačni iznos subvencije utvrđuje Povjerenstvo ovisno o broju 

dostavljenih zahtjeva i sredstvima osiguranim u proračunu općine 

Jesenje, a na način da se ukupno osigurana sredstva podijele na ukupan 

broj sadnica, a najviše do 10,00 kn po sadnici. 

 

- Subvencija za voćne sadnice može iznositi najviše do 10.000,00 kn po 

hektaru podignutog  voćnjaka. 

 

4.   Obaveze osoba kojima je isplaćena subvencija 

 

  Ukoliko je korisnik općinske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju,  

  dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine, zajedno sa 

  sporednim potraživanjima   i zateznim kamatama, te će biti isključen iz  

  sustava općinskih subvencija u narednih pet (5) godina. 

 

 

 

                                                                                              Načelnik 

                                                                                           Ivan Maligec 

 

 



                           
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

           

KLASA: 022-05/15-01/78 

URBROJ:2140-05-15-4 

Gornje Jesenje, 06.11.2015. 

 

 

      

      Na temelju članka 6. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Općine Jesenje  

      ( «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 5/07 i 21/09).  

Općinski načelnik donio je: 

 
 

Program subvencioniranja kupnje plastenika ili staklenika 
 

 

1. Opće odredbe 

 

                                                        Članak I 

   Pravo na subvencioniranje kupnje staklenika ili plastenika (u daljnjem  

   tekstu: subvencija) imaju pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik 

   poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi     

   ribarstvu i ruralnom razvoju.   

                                                   Članak II 

 

 Subvencija će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u 

 tekućoj godini podiglo plastenik ili staklenik najmanje veličine od 50 m
2  

     
na području općine Jesenje. 

                                                     Članak III 

 Subvencija se dodjeljuje u iznosu  do 3.000,00 kuna po    

    plasteniku ili  stakleniku. 

 

2. Podnošenje zahtjeva za subvenciju  

                                                     

              Zahtjevi se podnose na obrascu «Zahtjev za subvenciju za kupnju plastenika  

 ili staklenika»  do 02.12. za tekuću godinu. 

  

 Uz zahtjev se prilaže: 

  1. Račun ili preslika računa ili ugovora  o kupnji plastenika ili               

    staklenika 

2. Preslika posjedovnog lista ili Ugovora o zakupu. 

3. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 



4. Obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o 

prebivalištu, za obrt preslika obrtnice, a za pravne osobe                            

izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda. 

 

              Zahtjev sa prilozima dostavlja se na adresu:  

              Općina Jesenje – Povjerenstvo za odobravanje subvencija u poljoprivredi       

 Gornje Jesenje 103 

 

 

              Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan propisanog roka neće se  

 razmatrati. 

 

 

 

3. Odobrenje i isplata subvencije 

 

- Odluku o dodjeli subvencije donosi načelnik na temelju Prijedloga liste 

korisnika koju utvrđuje Povjerenstvo za odobravanje subvencija u 

poljoprivredi općine Jesenje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo). 

 

- Pojedinačni iznos subvencije utvrđuje Povjerenstvo ovisno o broju 

dostavljenih zahtjeva i sredstvima osiguranim u proračunu općine 

Jesenje, a na način da se ukupno osigurana sredstva podijele na ukupan 

broj podnesenih zahtjeva, a najviše 3.000,00  kuna po plasteniku ili 

stakleniku. 

 

 

4. Obaveze osoba kojima je isplaćena subvencija 

 

  Ukoliko je korisnik općinske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju,  

  dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine, zajedno sa 

  sporednim potraživanjima   i zateznim kamatama, te će biti isključen iz  

  sustava općinskih subvencija u narednih pet (5) godina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Načelnik    

                                                                                        Ivan Maligec 

 

 

 

 

 



                      
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

               

           

KLASA: 022-05/15-01/78 

URBROJ:2140-05-15-5 

Gornje Jesenje, 06.11.2015. 

 

      

      Na temelju članka 6. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Općine Jesenje  

      ( «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 5/07 i 21/09).  

Općinski načelnik donio je: 

 

 

Program subvencioniranja kupnje uređaja za mužnju 

 
 

 

1.  Opće odredbe 

 

                                                          Članak I 

 

Pravo na subvencioniranje kupnje uređaja za mužnju ili muznu kantu za 

higijensku proizvodnju mlijeka (u daljnjem tekstu: subvencija) imaju pravne 

i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji 

za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju. 

                                                   

                                                   Članak II 

 

 Subvencija će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u  

 tekućoj godini imalo najmanje 5 visoko mliječnih krava  na području općine   

              Jesenje. 

           Članak III 

 

              Subvencija se dodjeljuje u iznosu  do 50 % cijene kupljenog aparata,   

              odnosno do  4.000,00 kuna po muznoj kanti. 

  

      2.  Podnošenje zahtjeva za subvencije 

      

 Zahtjevi se podnose na obrascu «Zahtjev za subvenciju za kupnju uređaja 

  za mužnju ili muznu kantu» do 02.12. za tekuću godinu. 

  

 Uz zahtjev se prilaže: 

    



1.Račun ili ovjerena preslika računa o kupnji uređaja za            

mužnju ili muzne kante 

     2.Preslika posjedovnog lista ili Ugovora o zakupu. 

                       3.Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

                       4. Potvrda HSC o upisu krava u centralnu matičnu evidenciju. 

                                    5.Obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o  

                                       prebivalištu, za obrt preslika obrtnice, a za pravne osobe  

                                       izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda. 

 

 

 Zahtjev sa prilozima dostavlja se na adresu 

              Općina Jesenje – Povjerenstvo za odobravanje subvencija u poljoprivredi,    

 Gornje Jesenje 103 

 

 

 Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan propisanog roka neće se  

 razmatrati. 

 

 

 

3. Odobrenje i isplata subvencije 

 

- Odluku o dodjeli subvencije donosi načelnik na temelju Prijedloga liste 

korisnika koju utvrđuje Povjerenstvo za odobravanje subvencija u 

poljoprivredi općine Jesenje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) 

 

- Pojedinačni iznos subvencije utvrđuje Povjerenstvo ovisno o broju 

dostavljenih zahtjeva i sredstvima osiguranim u proračunu općine 

Jesenje, a na način da se ukupno osigurana sredstva podijele na ukupan 

broj  a najviše do 4.000,00 kn po zahtjevu. 

 

 

4.   Obaveze osoba kojima je isplaćena subvencija 

 

  Ukoliko je korisnik općinske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju,  

  dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine, zajedno sa 

  sporednim potraživanjima   i zateznim kamatama, te će biti isključen iz  

  sustava općinskih subvencija u narednih pet (5) godina 

 

 

 

 

 

                                                                                                Načelnik 

                                                                                            Ivan Maligec 

 
 

 



                     
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

           

KLASA: 022-05/15-01/78 

URBROJ:2140-05-15-6 

Gornje Jesenje, 06.11.2015. 

 

      

      Na temelju članka 6. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Općine Jesenje  

      ( «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 5/07 i 21/09).  

Općinski načelnik donio je: 

 

Program subvencioniranja u pčelarstvu. 

 
 

1.   Opće odredbe 

 

                                                          Članak I 

 

Pravo na subvencioniranje u pčelarstvu (u daljnjem tekstu: subvencija) imaju 

pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u 

Agenciji za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju. 

                                  

                                              Članak II 

 

 Subvencija će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u  

 tekućoj godini imalo najmanje 20 proizvodnih košnica na području Općine  

              Jesenje. 

                  Članak III 

 

 Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50,00  kuna po košnici. 

 

 

2. Podnošenje zahtjeva za subvencije 

      

 Zahtjevi se podnose na obrascu «Zahtjev za subvenciju za pčelarstvo» do  

               02.12. za tekuću godinu. 

  

 Uz zahtjev se prilaže: 

    

                        1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

   2. Potvrda HSC o broju košnica pod selekcijom. 

3. Obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o  

    prebivalištu, za obrt preslika obrtnice, a za pravne osobe 



    izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda. 

 

 

  

              Zahtjev sa prilozima dostavlja se na adresu 

              Općina Jesenje – Povjerenstvo za odobravanje subvencija u poljoprivredi,    

 Gornje Jesenje 103 

 

 

 Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan propisanog roka neće se  

 razmatrati. 

 

 

 

3. Odobrenje i isplata subvencije 

 

- Odluku o dodjeli subvencije donosi načelnik  na temelju Prijedloga liste 

korisnika koju utvrđuje Povjerenstvo za odobravanje subvencija u 

poljoprivredi općine Jesenje (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) 

 

- Pojedinačni iznos subvencije utvrđuje Povjerenstvo ovisno o broju 

dostavljenih zahtjeva i sredstvima osiguranim u proračunu općine 

Jesenje, a na način da se ukupno osigurana sredstva podijele na ukupan 

broj  podnesenih zahtjeva. 

 

4.    Obaveze osoba kojima je isplaćena subvencija 

 

  Ukoliko je korisnik općinske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju,  

  dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine, zajedno sa 

  sporednim potraživanjima   i zateznim kamatama, te će biti isključen iz  

  sustava općinskih subvencija u narednih pet (5) godina 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Načelnik 

                                                                                              Ivan Maligec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

               

KLASA: 022-05/15-01/78 

URBROJ:2140-05-15-7 

Gornje Jesenje, 06.11.2015. 

 

      

      Na temelju članka 6. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Općine Jesenje  

      ( «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 5/07 i 21/09).  

Općinski načelnik donio je: 

 
 

Program subvencioniranja u peradarstvu (uzgoj zagorskog purana) 

 
 

1.  Opće odredbe 

 

                                                             Članak I 

 

Pravo na subvencioniranje u peradarstvu –uzgoj zagorskog purana(u 

daljnjem tekstu: subvencija) imaju pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi 

ribarstvu i ruralnom razvoju. 

                                                     Članak II 

 

 Subvencija će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u  

 tekućoj godini imalo u uzgoju najmanje 50 životinja, a nalazi se na području     

              općine Jesenje. 

                           Članak III 

 

 Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 20,00 kuna po komadu 

 

    2.  Podnošenje zahtjeva za subvencije 

      

 Zahtjevi se podnose na obrascu «Zahtjev za subvenciju u peradarstvu (uzgoj  

               zagorskog purana» do 02.12. za tekuću godinu. 

  

 Uz zahtjev se prilaže:      

                         1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

   2. Ugovor ili ovjerena kopija ugovora sa zadrugom «Puran  

                                          zagorskih brega», o uzgoju i isporuci zagorskog purana. 

3. Obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o  

    prebivalištu, za obrt preslika obrtnice, a za pravne osobe 



                                    izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda 

 

 

 Zahtjev sa prilozima dostavlja se na adresu 

              Općina Jesenje – Povjerenstvo za odobravanje subvencija u poljoprivredi,    

 Gornje Jesenje 103 

 

 

 Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan propisanog roka neće se  

 razmatrati. 

 

 

 

3. Odobrenje i isplata subvencije 

 

- Odluku o dodjeli subvencije donosi načelnik općine, na temelju 

Prijedloga liste korisnika koju utvrđuje Povjerenstvo za odobravanje 

subvencija u poljoprivredi Općine Jesenje (u daljnjem tekstu 

Povjerenstvo) 

 

- Pojedinačni iznos subvencije utvrđuje Povjerenstvo ovisno o broju 

dostavljenih zahtjeva i sredstvima osiguranim u proračunu općine 

Jesenje, a na način da se ukupno osigurana sredstva podijele na ukupan 

broj, a najviše do 20,00 kn po komadu. 

 

4. Obaveze osoba kojima je isplaćena subvencija 

 

  Ukoliko je korisnik općinske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju,  

  dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine, zajedno sa 

  sporednim potraživanjima   i zateznim kamatama, te će biti isključen iz  

  sustava općinskih subvencija u narednih pet (5) godina 

 

 

 

 

 

                                                                                              Načelnik 

                                                                                            Ivan Maligec  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          
 

           REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA JESENJE 

           

KLASA: 022-05/15-01/78 

URBROJ:2140-05-15-8 

Gornje Jesenje, 06.11.2015. 

 

      

      Na temelju članka 6. Odluke o subvencijama u poljoprivredi Općine Jesenje  

      ( «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 5/07 i 21/09).  

Općinski načelnik donio je: 

 
 

Program subvencioniranja očuvanja i povećanja stočnog fonda 
 

1.  Opće odredbe 

 

                                                            Članak I 

 

Pravo na subvencioniranje u stočarstvu (u daljnjem tekstu: subvencija) imaju 

pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u 

Agenciji za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju.                                                      

 

                                                    Članak II 

 

 Subvencija će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu koje ostavilo    

               žensko tele za daljnji uzgoj i rasplod starosti najmanje 12 mjeseci, ili ima 

               kravu  prvotelku, a  nalazi se na području općine Jesenje. 

 

                         Članak III 

 

 Subvencija se dodjeljuje u iznosu od  300,00 kuna po životinji.   

 

     2.  Podnošenje zahtjeva za subvencije      

 Zahtjevi se podnose na obrascu «Zahtjev za subvenciju očuvanja i   

              povećanja stočnog  fonda» do  02.12. za tekuću godinu. 

  

 Uz zahtjev se prilaže:      

                         1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

   2. Potvrda HSC o broju krava pod selekcijom. 

3. Obostrana preslika osobne iskaznice ili potvrda o  

    prebivalištu, za obrt preslika obrtnice, a za pravne osobe               

                                   izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda 

 

 



 Zahtjev sa prilozima dostavlja se na adresu 

              Općina Jesenje – Povjerenstvo za odobravanje subvencija u poljoprivredi,    

 Gornje Jesenje 103 

 

 

 Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi podneseni izvan propisanog roka neće se  

 razmatrati. 

 

 

 

3. Odobrenje i isplata subvencije 

 

- Odluku o dodjeli subvencije donosi načelnik općine, na temelju 

Prijedloga liste korisnika koju utvrđuje Povjerenstvo za odobravanje 

subvencija u poljoprivredi Općine Jesenje (u daljnjem tekstu 

Povjerenstvo) 

 

- Pojedinačni iznos subvencije utvrđuje Povjerenstvo ovisno o broju 

dostavljenih zahtjeva i sredstvima osiguranim u proračunu općine 

Jesenje, a na način da se ukupno osigurana sredstva podijele na ukupan 

broj, a najviše do  300,00 kn po životinji. 

 

4. Obaveze osoba kojima je isplaćena subvencija 

 

  

         Ukoliko je korisnik općinske subvencije priložio neistinitu dokumentaciju,  

  dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine, zajedno sa 

  sporednim potraživanjima   i zateznim kamatama, te će biti isključen iz  

  sustava općinskih subvencija u narednih pet (5) godina 

 

 

 

 

                                                                                           Načelnik 

                                                                                          Ivan Maligec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


