Temeljem članka 48. Statuta općine Velika («Službeno glasilo općine Velika» br. 04/09, 2/13,
6/13, 3/17.), te odredbi Odluke o izvršavanju Proračuna općine Velika u 2018. godini (Službeno glasilo
Općine Velika br. 9/17.) Općinski načelnik dana 02. siječnja 2017. godine, donosi slijedeći

PRAVILNIK
o ostvarivanju potpora za osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim
proizvođačima na području Općine Velika
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti odobravanja sredstava potpora za osiguranje usjeva od
mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području općine Velika u 2018. godini, vrste usjeva za
koje se odobravaju sredstva potpore, te način njihovog korištenja
Članak 2.
Članak 3.
Potpora podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava ugovarateljima osiguranja iz Proračuna
Općine Velika za 2018. godinu.
Pravo na potporu može ostvariti poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, a ima status Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta i zadruge (u nastavku
teksta: Korisnik), koji ispunjava slijedeće uvjete:
- daje podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- da se prebivalište, odnosno sjedište Korisnika nalazi na području Općine Velika
- daje polica osiguranja usjeva od mogućih šteta zaključena u razdoblju od 01. siječnja 2018. do
31. prosinca 2018. godine
- da nositelj OPG-a, niti članovi njegovog kućanstva nemaju dugovanja prema Općini Velika
Članak 4.
Poljoprivredno gospodarstvo iz članka 3. ovog Pravilnika može ostvariti potporu za slijedeće
kulture: višegodišnje nasade, ratarske kulture i jednogodišnje usjeve sve osim duhana.
Općina sudjeluje u pokriću premije osiguranja na način da osiguraniku po pojedinoj zaključenoj
polici osiguranja, sufinancira 20 % troška plaćene premije osiguranja, odnosno premije po skupnoj polici
osiguranja, utvrđene na osnovi najvišeg zbroja premije po zahtjevu korisnika poljoprivrednog
gospodarstva.
Najmanji iznos potpore iznosi 100,00 kn, a najviši iznos 2.000,00 kn, za pojedinog korisnika,
što u slučaju zadruge znači daje korisnik svaki član zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom
osiguranja.
Članak 5.
Postupak odobravanja potpore provodi Općinski načelnik, a temeljem javnog poziva
objavljenog na web stranici općine Velika.
Javni poziv sadrži:
-predmet javnog poziva -naziv tijela koje
objavljuje javni poziv -uvjete za
odobravanje potpore osiguranju -rok
podnošenja zahtjeva
-podatke o dokazima o ispunjavanju uvjeta za dodjelu potpore osiguranju
Javni poziv otvorenje do utroška sredstava planiranih u Proračunu.
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Članak 6.
Zahtjevi za potporu, Korisnici podnose Jedinstvenom upravnom odjelu općine Velika, na
propisanom obrascu koji je sastavni dio Pravilnika, a zaprimaju se od dana objave javnog poziva na web
stranici Općine Velika do 31. siječnja 2019. godine.
Uz zahtjev za potporu prilaže se:
1. Dokaz o zaključenoj polici osiguranja u smislu članka 3. ovog Pravilnika
2. Potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je zaključena polica, potpisanu od osobe ovlaštene za
zastupanje daje ugovaratelj osiguranja izvršio isplatu police
3. Dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema općini Velika, te zakupu i koncesiji državnog
poljoprivrednog zemljišta
4. Presliku žiro računa i presliku osobne iskaznice
5. Preslika iskaznice OPG-a ili Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Članak 7.
Zahtjevi zaprimljeni do 30. studenog 2018. godine isplatiti će se do 31. prosinca 2018. godine,
a zahtjevi zaprimljeni nakon 30. studenog 2018. godine isplatiti će se u 2019. godini.
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasilu Općine
Velika», a primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ostvarivanju potpora za
osiguranje usjeva od mogućih šteta poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Velika
(„Službeno glasilo Općine Velika“ br. 1/17.)
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