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Klasa:320-01/08-01
URBR:238/11-02-08-1
Jakovlje, 10. siječnja 2008. godine

Na temelju članka 46. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj
6/01), Općinsko Poglavarstvo općine Jakovlje na 57. sjednici održanoj dana 10. siječnja
2008. godine donijelo je

O D L U K U
O SUBVENCIJAMA U POLJOPRIVREDI
OPĆINE JAKOVLJE
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se vrste proizvodnji u poljoprivredi za koje se dodjeljuju
bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: općinska subvencija), o pći uvjeti, kriteriji,
postupak dodjele, te prava i obveze korisnika općinske subvencije.
Članak 2.
Općina Jakovlje će poljoprivrednim gospodarstvima subvencionirati slijedeće vrste
proizvodnje:
a) u poljoprivredi – u biljnoj proizvodnji – nabavku sjemenske robe,
b) u stočarskoj proizvodnji – uzgoj i držanje junica (prvotelki),
c) u stočarskoj proizvodnji – umjetno osjemenjivanje krava plotkinja,
d) u stočarskoj proizvodnji – umjetno osjemenjivanje krmača,
e) u stočarskoj proizvodnji – nabava uzgojno valjanih nazimica,
f) u stočarskoj proizvodnji – isporučeno otkupljeno sirovo mlijeko.
Članak 3.
Korisnici općinske subvencije su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju
prijavljeno prebivalište na području općine Jakovlje i imaju podmirene sve financijske obveze
prema općini Jakovlje.
Članak 4.
Sredstva za općinske subvencije osiguravaju se u Proračunu općine Jakovlje za 200 8.
godinu.
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Članak 5.
Općinska subvencija u biljnoj proizvodnji (nabavka sjemenske robe) odobrit će se
korisniku čije je poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava i ima prijavljeno prebivalište na području općine Jako vlje i to po jedno
pakovanje sjemenskog kukuruza po gospodarstvu, u iznosu od 400,00 kuna, uz predočenje
dokaza o prebivalištu (presliku osobne iskaznice), presliku upisa u Upisnik i uz potpis izjave o
sjetvi.
Općinska subvencija u stočarskoj proizvodnji odobrit će se korisniku čije je
poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ima
prebivalište na području općine Jakovlje, u iznosu od 400,00 kuna, uz predočenje dokaza o
prebivalištu (presliku osobne iskaznice), presliku Up isnika, potvrdu Hrvatskog stočarskog
centra, presliku kartona junice, potvrdu o markiranju i presliku kartice računa.
Subvencija za umjetno osjemenivanje krava plotkinja iznosi 50,00 kuna, a za umjetno
osjemenjivanje krmača 60,00 kuna.
Članak 6.
Subvencija za umjetno osjemenjivanje provodi se putem Veterinarskih stanica s
kojima je sklopljen ugovor, ili korisnika koji su završili seminar za umjetno osjemenjivanje
krmača.
Davaoci usluga umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja dužni su cijenu umjetnog
osjemenjivanja umanjiti za iznos od 50,00 kuna po osjemenjenoj kravi.
Subvencija za umjetno osjemenivanje krmača isplaćivat će se korisnicima nakon
predočenja originalnog računa, a isplaćivat će se na račun korisnika, ili putem Veterinarskih
stanica, koje su dužne cijenu umjetnog osjemenjivanja umanjiti za iznos od 60,00 kuna.
Subvencija za nabavu uzgojno valjanih nazimica u visini od 400,00 kuna isplaćivat će
se korisnicima nakon predočenja potvrda o porijeklu svinja (rodovnik) izdanih od Hrvatskog
stočarskog centra.
Članak 7.
Subvenciju u iznosu od 0,35 kn po litri mlijeka, za isporučeno otkupljeno sirovo
mlijeko, ostvaruje poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, na temelju dokaza o prebivalištu (preslike osobne isk aznice), preslike
Upisnika, preslike ugovora sa otkupljivačem, te ovjerenih računa o isporučenim količinama
sirovog mlijeka mljekarskoj industriji.
Članak 8.
Zahtjevi za subvenciju dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakovlje
sa pripadajućom dokumentacijom, a rješavaju se prema redoslijedu dospijeća i do utroška
sredstava. Jedinstveni upravni odjel će nakon provjere dokumentacije podnositelja zahtjeva
pismeno obavijestiti o rješenju.
Odobrena sredstva za uzgoj i držanje junica (prvotelki) , umjetno osjemenjivanje
krmača, nabavu uzgojno valjanih nazimica i isporučeno sirovo mlijeko dostavit će se na
račun podnositelja zahtjeva.
Članak 9.
Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju,
podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te će
biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.
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Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku općine
Jakovlje, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2008. godine.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o subvencijama u poljoprivredi
(Službeni glasnik općine Jakovlje broj 1/07).

PREDSJEDNICA
POGLAVARSTVA OPĆINE JAKOVLJE
Snježana Bužinec, dipl. polit.
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