
Na temelju ĉlanka 24.Statuta Općine Bizovac („Službeni glasnik Općine Bizovac“ br. 2/01, 1/06 ) i ĉlanka 3. 
Pravilnika o uvjetima i naĉinu korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i koncesije poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu države ( „Narodne novine“ br. 102/02 ), Općinsko vijeće Općine Bizovac donijelo je na 
26. sjednici 17. ožujka 2009. godine  
 

 
O D L U K U 

o poticajima u razvoju poljoprivrede 
na području Općine Bizovac 

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Ĉlanak 1. 

Ovom Odlukom ureĊuju se uvjeti, naĉin i postupak dodjele nepovratnih financijskih sredstava iz 
Proraĉuna Općine Bizovac (dalje u tekstu: subvencija) u svrhu poticanja poljoprivrede, a u svezi s izvršenim 
ulaganjima u projekte u biljnoj i stoĉarskoj proizvodnji, a koji imaju za cilj razvoj i unapreĊenje poljoprivrede 
na podruĉju Općine Bizovac. 
 

Ĉlanak 2. 
Subvencije za projekte u poljoprivrednoj proizvodnji osiguravaju se iz sredstava Proraĉuna Općine 

Bizovac.  
 

Ĉlanak 3. 
Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a 

imaju status trgovaĉkog društva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili zadruge. 
 
 
II. PROJEKTI ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 
 

Ĉlanak 4. 
Subvencije se odobravaju za projekte koji imaju za cilj razvoj i unapreĊenje poljoprivrede u oblastima: 

 
a) BILJNE PROIZVODNJE 

1. Potpora osiguranju usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvoĊaĉima: 
- za izvršena osiguranja usjeva od mogućih šteta na poljoprivrednim kulturama 

2. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica 
- poticanje podizanja novih nasada voćnjaka i ostalih trajnih nasada 

3. Sufinanciranje Projekta „Kontrola plodnosti tla na obiteljskim gospodarstvima“ za unapreĊenje 
ratarske, povrtlarske i voćarske proizvodnje 

4. Potpora u provoĊenju Projekta obrane od tuĉe avionskim generatorima na podruĉju Općine Bizovac 
5. Poticanje razvoja povrtlarstva  

- nabava presadnica 
- nabava i postavljanje plastenika 

 
b) STOĈARSKE PROIZVODNJE 

1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja 
2. Sufinanciranje zbrinjavanja uginule stoke 

 
 
III. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA 
 

Ĉlanak 5. 
Postupak za dodjelu subvencije za svaki pojedinaĉni projekt pokreće Općinsko vijeće Općine Bizovac 

svojim Programom u skladu s osiguranim sredstvima u Proraĉunu Općine Bizovac. 
 

Ĉlanak 6. 
Na temelju ove Odluke Općinsko vijeće Općine Bizovac će za svaku godinu najkasnije do 31. ožujka 

tekuće godine donijeti Program subvencije kapitalnih ulaganja u projekte poljoprivredne proizvodnje. 
 

 



Ĉlanak 7. 
Programom iz ĉlanka 6. ove Odluke za svaku tekuću godinu Općinsko vijeće Općine Bizovac odredit će 

sljedeće: 
- projekte u poljoprivrednoj proizvodnji koji će biti subvencionirani, 
- ukupan iznos sredstava planiranih Proraĉunom za svaki pojedini projekt, 
- uvjete pod kojima se ostvaruje subvencija, 
- visinu maksimalnog iznosa subvencije od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, 
- naĉin podnošenja zahtjeva, te potrebna dokumentacija, 
- kriterije za dodjelu subvencije, 
- naĉin odreĊivanja visine iznosa subvencije. 

 
Ĉlanak 8. 

Postupak odobravanja subvencije provodi se temeljem javnog poziva koji se objavljuje za svaki projekt 
na oglasnoj ploĉi općine i na web stranici Općine Bizovac, u skladu s Programom iz ĉlanka 6. ove Odluke. 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u Proraĉunu Općine Bizovac za svaki 
projekt, a najkasnije do 31. listopada tekuće godine. 

Zahtjev za dodjelu subvencije podnosi se na obrascu kojeg za svaki projekt utvrĊuje Povjerenstvo za 
provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na podruĉju Općine Bizovac. 
 

Ĉlanak 9. 
Postupak obrade podnesenih zahtjeva prema pojedinim projektima za dodjelu subvencije provodi 

Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele subvencija za poticanje razvoja poljoprivrede na podruĉju 
Općine Bizovac (dalje u tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo ĉine predsjednik i dva ĉlana koje imenuje Općinsko vijeće Općine Bizovac i to: jedan 
predstavnik Jedinstvenog upravnog odjela, jedan predstavnika Općinskog vijeća Općine Bizovac te jedan 
predstavnik vanjski suradnik. 

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
- objavljuje za svaki projekt javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu subvencije, 
- razmatra i ocjenjuje podnesene zahtjeve sukladno odredbama Programa kojim je reguliran projekt 

za koji su zahtjevi podneseni, 
- izraĊuje prijedlog odluke za dodjelu subvencija i predlaže istu Općinskom vijeću radi donošenja, 
- obavlja kontrolu i druge potrebne poslove. 

 
Ĉlanak 10. 

Povjerenstvo izraĊuje prijedlog odluke o odobravanju subvencije za pojedine projekte. 
Odluku o odobravanju subvencija za pojedini projekt donosi Općinsko vijeće Općine Bizovac. 
Odluku Općinskog vijeća Općine Bizovac iz prethodnog stavka provodi Jedinstveni upravni odjel 

Općine Bizovac. 
Subvencije se odobravaju do iskorištenja osiguranih sredstava u Proraĉunu Općine Bizovac za svaki 

pojedinaĉni projekt. 
 

Ĉlanak 11. 
Struĉne i administrativno-tehniĉke poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine 

Bizovac. 
 

Ĉlanak 12. 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Općine Bizovac “. 

 
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BIZOVAC 

 
KLASA:320-02/09-01/01  
URBROJ:2185/03-1-09-2  

Predsjednik Općinskog vijeća: 
Bizovac, 17. ožujka 2009. godine     Ivica Lovrinĉević,dipl. ing. 
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