REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju Proračuna Općine Veliki Grđevac za 2019. godinu, pozicija A100301 subvencije u
poljoprivredi (Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac 1/19) i članka 63. Statuta Općine Veliki Grđevac (
Službeni glasnik Općine Veliki Grđevac br. 5/013) Općinski načelnik, dana 05. srpnja 2019. godine,
raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora u poljoprivredi
na području Općine Veliki Grđevac za 2019. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora male
vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Veliki Grđevac u 2019. godini za slijedeća ulaganja u
poljoprivredi:
MJERA 1. Razvoj stočarstva – umjetno osjemenjivanje goveda

2. KORISNICI POTPORE I UVJETI ZA ODOBRAVANJE POTPORE

Korisnici sredstava potpore su: fizičke/pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području
Općine i čija se proizvodnja odvija na području Općine, koji nemaju dugovanja prema Općini Veliki
Grđevac i ispunjavaju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu mjeru.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje
potpore.

MJERA 1. razvoj stočarstva – umjetno osjemenjivanje goveda
- potpora će se odobriti korisniku za subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja
goveda od strane ovlaštene veterinarske ambulante u iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna) po
plotkinji za obavljeno prvo osjemenjivanje.
- pojedina fizička ili pravna osoba može ostvariti potporu za subvencioniranje troškova
umjetnog osjemenjivanja goveda za maksimalno 10 plotkinja odnosno do ukupno 1.000,00
(tisućukuna)

Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici potpore mogu biti fizičke osobe/pravne, obiteljska poljoprivredna gospodarstva
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području
Općine i čija se proizvodnja odvija na području Općine,
- obavljena usluga osjemenjivanja od strane ovlaštene veterinarske ambulante za koju je izdan
račun o obavljenom prvom osjemenjivanju plotkinje, ako na računu nije vidljivo da se radi o prvom
osjemenjivanju i izdanu potvrdu ovlaštene veterinarske ambulante o obavljenom prvom
osjemenjivanju;
- korisnici potpore moraju ima podmirene sve obveze prema Općini;
- korisnici potpore ostvaraju pravo na potporu nakon odobrenog zahtjeva od strane Općine.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
1. presliku osobne iskaznice i OIB – za fizičke osobe
2. presliku rješenja o upisu u Sudski registar – za pravne osobe
3. presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
4. preslika tekućeg/žiro računa – IBAN
5. potvrdu da korisnik potpore nema nepodmirenih obveza prema Općini
7. presliku računa veterinarske stanice koja je obavila uslugu prvog osjemenjivanja i potvrdu o
obavljenom prvom osjemenjivanju.

3. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se najkasnije do 10.12.2019. godine za tekuću godinu
odnosno do utroška sredstava u Proračunu Općine za 2019. godinu uz priloženu svu potrebnu
dokumentaciju i na propisanim obrascima koji se mogu dobiti u Općini Veliki Grđevac, Trg Mate
Lovraka 3 ili preuzeti na internetskim stranicama www.veliki-grdjevac.hr .
Ispunjeni zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:
Općina Veliki Grđevac, Trg Mate Lovraka 3, 43270 Veliki Grđevac.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za
pojedinu potporu neće se razmatrati.
Potrebni obrasci zahtjeva i izjava sastavni su dio ovog Javnog poziva.
Podnositelju zahtjeva dostavlja se pisani zaključak o odobravanju dodjele potpore, a potpora se
isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih
sredstava za mjeru.
Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Veliki Grđevac, www.veliki-grdjevac.hr i na
oglasnoj ploči Općine Veliki Grđevac, a sve informacije mogu se dobiti u Općini Veliki Grđevac ili na tel.
043/461-666.
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