Temeljem članka 54. Statuta Općine Voćin ( Službeni glasnik broj 1/18.), i članka 6. Pravilnika o
poticaju razvoja pčelarstva na području općine Voćin u 2018. godini, KLASA: 302-01/18-01/01,
URBROJ: 2189/11-01-18-01, od 16. studenog 2018. godine, Općinski načelnik Općine Voćin,
objavljuje
JAVNI POZIV
o dodjeli potpora za razvoj pčelarstva na području
Općine Voćin u 2018. godini
1.

Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Proračuna Općine Voćin dodjeljuju se za programsku mjeru;
2.

razvoj pčelarstva na području Općine Voćin.

Opći uvjeti za dodjelu potpora:

Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere „RAZVOJ PČELARSTVA“ imaju fizičke i
pravne osobe članice pčelarske udruge PU PAPUK Voćin ili Hrvatskog pčelarskog saveza i koje
imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Voćin (u daljnjem tekstu: korisnici).
3.

Uvjeti prihvatljivosti:

a)
b)

f)

Korisnik mora imati prebivalište (sjedište) na području Općine Voćin,
Korisnik mora biti član domicilne pčelarske udruge PU “PAPUK”Voćin ili Hrvatskog
pčelarskog saveza,
Korisnik mora imati podmirene obaveze prema Općini Voćin,
Korisnik ne smije imati duga po osnovi javnih davanja
Korisnik može ostvari pravo samo na jednu subvenciju, odnosno isključuju se povezane
osobe i društva,
Korisnik mora opravdati već ostvarenu subvenciju iz prethodnih godina.

4.

Prihvatljive aktivnosti su:

a)

nabava pčelarske opreme i strojeva.

5.

Neprihvatljivi troškovi i aktivnosti:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

rabljena oprema,
nabava od povezanih osoba,
potrošni materijal i sitni inventar (lijekovi, šećer, sitni alat i sl.),
kamate,
PDV, za korisnike koji su u sustavu PDV-a,
dvostruko financiranje.

6.

Obaveze korisnika:

a)

korisnici kojima su temeljem predračuna odobrena i isplaćena financijska sredstva,
zaključno s 01. svibnjem 2019. godine Općini Voćin distaviti dokaze o namjenskom
utrošku istijh.
čuvati i namjenski koristiti opremu mnimalno 5 godina od dana nabave opreme i strojeva,
po završetku 5-godišnjeg razdoblja podnosi se izvještaj Općini Voćin o korištenju i
posjedovanju predmeta iz projekta.

c)
d)
e)

b)
c)

7.

Sadržaj dokumentacije:

a)

potvrda domicilne udruge pčelara o članstvu u udruzi ili dokaz o članstvu u Hrvatskom
pčelarskom savezu,
dokaz o prebivalištu (sjedištu) na području Općine Voćin,
dokaz o specifikaciji i visini troškova za nabavu opreme (račun, predračun,),
bianco zadužnica na iznos u vrijednosti zatražene potpore ili veći u korist Općine Voćin,
izjava da projekt nije financiran iz drugih javnih izvora,
izjava da korisnik nije u sustavu PDV,
potvrdu izdanu od Općine Voćin da podnositelj zahtjeva nema dospjelog duga prema Općini
Voćin po bilo kojoj osnovi.
potvrdu izdanu od nadležne Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema dospjelog duga po
osnovi javnih davanja

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

8.

Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Općina Voćin
Trg Gospe Voćinske 11
Voćin 33 522
s naznakom "Zahtjev za subvenciju pčelarske proizvodnje u 2018. god.»

9.

Vrijeme trajanja Javnog poziva:

Do 30. studenoga 2018. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, odnosno do
utroška sredstava predviđenih u Proračunu Općine Voćin za 2018. godinu.
10.

Informacije :

Jedinstveni upravni odjel Općine Voćin, Trg Gospe Voćinske, 33522 Voćin, na broju telefona 565030.
Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit će se na službenoj internet
stranici Općine Voćin www.vocin.hr.
KLASA: 302-01/18-01/01
URBROJ: 2189/11-02-18-2
Voćin, 20. studenog 2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Filić, dipl.ing.šum., v.r.

