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             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR 
                GRADSKO  VIJEĆE                                                                                            

  
                       

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09), članka 2. Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 
poljoprivrede Grada Bjelovara, Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 28. sjednici održanoj 05. prosinca 
2012. godine donijelo je   
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 

za sufinanciranje projekta „Sirari“ 
(izgradnje i opremanja mini-sirana, mljekomata i usavršavanja sirara) 

 
 

   I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom razrađuje provedba Programa o bespovratnim potporama za poticanje razvoja 
poljoprivrede Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Program), korisnici i namjena korištenja sredstava 
te kriteriji za utvrđivanje iznosa i postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih 
sredstava za sufinanciranje troškova izgradnje i opremanja mini-sirana, mljekomata i usavršavanja 
sirara (u daljnjem tekstu: Subvencija). 

 
Članak 2. 

Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u okviru godišnjeg plana 
sredstava za provođenje Programa u Proračunu Grada Bjelovara za tekuću proračunsku godinu. 
 
 
II. KORISNICI SUBVENCIJA 
 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara, a ispunjavaju i druge uvjete i kriterije 
iz ovog Pravilnika. 
 
 
III. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 

Članak 4. 
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za subvencioniranje 50% nastalih troškova, najviše do 
10.000,00 kuna i to za: 

- uređenje objekta – sirane, 
- nabavu opreme potrebne u procesu proizvodnje sira, 
- nabavu mljekomata, 
- stručno usavršavanje poljoprivrednika – sirara. 

 
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 
 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prema sljedećim kriterijima: 
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- da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, 

- da OPG ima sjedište na području Grada Bjelovara, 
- da ima već uhodanu proizvodnju sira na gospodarstvu, 
- da proizvodi sir i plasira ga na tržište, 
- da raspolažu s određenim stočnim fondom muznih krava, 
- da su članovi Udruge sirara koja djeluje na području Grada Bjelovara, 
- da su podmirene sve obveze prema Gradu Bjelovaru. 

 
Članak 6. 

 
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću obveznu dokumentaciju: 
 

1. presliku kartice žiro-računa,  
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3. osnovne podatke o OPG-u, 
4. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
5. plaćene račune o izvršenoj kupnji opreme, uređenja prostora i troškova edukacije.  

 
 
V. POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 7. 
Javni poziv za dodjelu subvencija za tekuću proračunsku godinu raspisuje Gradonačelnik. 
 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo 
Grada Bjelovara. 
 
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se Povjerenstvu za provođenje 
postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija. 
 
Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova.  
 
Član Povjerenstva može biti: 

1. predstavnik Odbora za poljoprivredu i prehrambenu industriju – predsjednik, 
2. djelatnik Upravnog odjela za gospodarstvo – član, 
3. predstavnik Udruženja obrtnika Grada Bjelovara – član, 
4. predstavnik Obrtničke komore BBŽ-e – član, 
5. predstavnik Javne poljoprivredne savjetodavne službe BBŽ-e – član.  

 
 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 8. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada 
Bjelovara“. 
 
KLASA: 320-15/12-01/2 
URBROJ:  2103/01-02-12-3 
Bjelovar, 05. prosinca 2012. 
                             PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
                                                                                                         Željko Maletić, dipl.ing. 


