REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRVATSKA DUBICA
Općinska načelnica
KLASA: 320-07/22-01/02
URBROJ: 2176-10-01-22-2
Hrvatska Dubica, 26. listopada 2022.
Na temelju Programa potpora u poljoprivredi tijekom 2022. godine („Službeni
vjesnik“, broj: 33/22.) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora
poljoprivredi tijekom 2022. godine, (KLASA: 320-07/22-01/02, URBROJ: 2176-10-01-22-1
od 25. listopada 2022.), općinska načelnica Općine Hrvatska Dubica objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivredi tijekom 2022.
I. OPĆE ODREDBE
Predmet Javnog poziva:
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom
razvoju i šumarstvu sukladno Programu potpora u poljoprivredi tijekom 2022. („Službeni
vjesnik“, broj: 33/22. - u nastavku: Program) i to za sljedeće aktivnosti:
1. Potpora voćarskoj proizvodnji
2. Potpora stočarskoj proizvodnji
3. Potpora povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji
4. Poticanje ekološke proizvodnje
5. Potpora pri kupnji nove mehanizacije
6. Potpora pri nabavi selekcioniranih matica, novih košnica, pčelarske opreme i dr.
7. Potpora za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećih
8. Potpora za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika
9. Potpora za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda
Uz ovaj Javni poziv, na službenim mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica
www.hrvatska-dubica.hr, dostupan je i tekst Programa.
Svrha ovoga Javnog poziva je unaprjeđenje poljoprivredne djelatnosti na području Općine
Hrvatska Dubica, osiguranje sredstava iz proračuna Općine Hrvatska Dubica za unapređenje
poljoprivredne djelatnosti u kućanstvima kojima ista predstavlja osnovnu djelatnost i služi za
ostvarivanje dohotka.

"Korisnik potpore", u smislu ovoga Programa, je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Hrvatska Dubica upisano u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji je i do sada bio dobar gospodar, ako se ulaganje obavlja na
području Općine Hrvatska Dubica i ako podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Općini
Hrvatska Dubica.
Potpore u poljoprivredi za 2022. dodjeljuju se za:
* Potpore u voćarskoj proizvodnji odobravat će se za:
- podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih trajnih nasada voća na minimalnoj površini
od 0,5 ha
- nabavu certificiranih sadnica i sjemena
- ograđivanje voćnih nasada (nabava električnih pastira, pletiva, stupaca)
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% iznosa računa ili ugovora, ali najviše
8.000,00 kuna po korisniku.
* Potpore u stočarskoj proizvodnji odobravat će se za:
- uređenje pašnjaka (električni pastir, pastirsko pletivo, stupci);
- sufinanciranje kupnje i ostavljanja bređih junica prvotelki
- ostavljanje ženske teladi za junice
- osjemenjivanje krava i krmača
- sufinanciranje kupnje krmača.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% iznosa računa ili ugovora, odnosno
500,00 kuna po ostavljenom ženskom teletu i 1.000.00 kuna po ostavljenoj bređoj junici, ali
najviše 8.000,00 kuna po korisniku.
* Potpore u povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji odobravat će se za:
- nabavu novih i/ili rekonstrukciju postojećih proizvodnih objekata (visoki tuneli/plastenici/
staklenici) i/ili opremanje istih;
- nabavu certificiranih sadnica i sjemena
- proizvodnju povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenicima i
staklenicima)
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% iznosa računa ili ugovora, ali najviše
8.000,00 kuna po korisniku.
* Potpore u ekološkoj proizvodnji odobravat će se za:
- sva ulaganja navedena u točkama ovoga Programa IV.1.-IV.4.
- nabavu nove opreme za opremanje, pakiranje i skladištenje proizvoda ekološke
poljoprivredne proizvodnje
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% iznosa računa ili ugovora, ali najviše
8.000,00 kuna po korisniku.
* Potpore pri kupnji nove mehanizacije odobravat će se za:
- kupnju nove mehanizacije (traktora i priključnih strojeva) u svrhu poljoprivredne
proizvodnje

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% iznosa računa ili ugovora, ali najviše
8.000,00 kuna po korisniku.
* Potpore pri nabavi selekcioniranih matica, novih košnica, pčelarske opreme i dr.
odobravat će se pčelarima s područja Općine Hrvatska Dubica, upisanim u Evidenciju pčelara
i pčelinjaka i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a radi očuvanja pčelinjeg fonda.
Maksimalan iznos potpore iznosi 8.000,00 kuna po korisniku.
* Potpore za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećih dodjeljuje se za
podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećih poljoprivrednih gospodarstava s područja
Općine Hrvatska Dubica.
Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali za kupnju sadnica lješnjaka, oraha, šljiva,
jabuka, bobičastog voća (aronije, malina, kupina i ostalo) i dr. voća poljoprivrednicima s
područja Općine Hrvatska Dubica koji podižu trajne nasade s deklariranim sadnicama s
područja Republike Hrvatske, minimalno 0,5 ha novih nasada jedne voćne vrste.
Maksimalni iznos sredstava potpore iznosi 8.000,00 kuna po korisniku.

* Potpore za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika dodjeljuje se za
plasteničko - stakleničku proizvodnju, za nabavu i postavljanje novih plastenika minimalne
površine 150m2.
Maksimalan iznos sredstava potpore iznosi 8.000,00 kuna po korisniku.

* Potpore za ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda dodjeljuje se temeljem
Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i to za:
- nabavu opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda (nabavu opreme za
skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje i ostale vrste prerađivanja, te nabavu
opreme u funkciji stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda - pakiranje i skladištenje)
- unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda (troškovi
unutarnjeg uređenja objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda, kako bi se isti
doveo u funkciju za preradu poljoprivrednih proizvoda sukladno propisima kojima se uređuju
posebni uvjeti o poslovanju s hranom (npr. podne izolacije, razvod vodovoda i kanalizacije,
elektroinstalacije, centralno grijanje, oblaganje podova i zidova i sl.)
Maksimalan iznos sredstava potpore iznosi 8.000,00 kuna po korisniku.
Potpore se dodjeljuju korisnicima koji iz drugih izvora nisu osigurali sredstva za tu
namjenu.

II. OSTALE ODREDBE
Zahtjevi za isplatu sredstava potpore podnose se na obrascima koji su sastavni dio
ovoga javnog poziva.
Za ostvarivanje potpore korisnik je dužan dostaviti dokaz o kupnji (račun), kao i druge
dokumente i obrasce koji su navedeni u ovom Javnom pozivu.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi za isplatu sredstava potpora neće se razmatrati.
Postupak obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore provodi Povjerenstvo za dodjelu
potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana, koje imenuje općinski načelnik.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva, te o svome
radu vodi zapisnik. Povjerenstvo u cilju sveobuhvatne procjene projekta, nakon što utvrdi da
podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete iz ovog Programa, te da je priložio propisanu
dokumentaciju, može izvršiti i terenski izvid (očevid), na temelju kojeg će dodatno utvrditi da
je proizvodnja ili aktivnost za koju se potpora odobrava izvršena, odnosno, da će biti izvršena.
Povjerenstvo na temelju većine glasova ukupnog broja svojih članova donosi prijedlog
Zaključka o dodjeli potpore, te ga upućuje općinskom načelniku na donošenje odluke.
Povjerenstvo ima pravo ne odabrati niti jedan zahtjev.
U roku od 15 (petnaest) dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, utvrđenom u ovom
Javnom pozivu, općinski načelnik donijet će Odluku o odobrenju sredstava podnositeljima
koji ispunjavaju uvjete iz istoga.
Po donošenju odluke općinski načelnik i korisnik bespovratne potpore sklapaju
Ugovor.
Sredstva će se korisniku doznačiti najkasnije 30 dana od dana sklapanja Ugovora o
dodjeli potpore.
Ukoliko se utvrdi da korisnik dobivena sredstva ne koristi namjenski ili se utvrdi da je
priložio neistinitu dokumentaciju i podatke za odobravanje pomoći, od istoga će se zatražiti
povrat dodijeljenih sredstava u Proračun Općine Hrvatska Dubica.
Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku koji ne može biti dulji od 90 dana,
pokrenut će se postupak prisilne naplate preko nadležnih pravosudnih i drugih tijela i bit će
trajno isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni
Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru ukupan iznos potpora male
vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na
oblik potpore ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz
drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na
propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Javnog poziva.
Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz
Programa i ovoga Javnog poziva.
Slijedom prethodnoga stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je
podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od
tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor
javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz
drugih izvora.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko je za
istu primio potporu iz drugih izvora.
Potpora iz Programa odnosno ovoga Javnog poziva dodjeljuje se korisnicima koji iz
drugih izvora nisu osigurali sredstva za tu namjenu.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za
odobravanje potpore.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora.
Za kontrolu namjenskog korištenja sredstava potpore, vođenje evidencije o
korisnicima pomoći, vrstama pomoći i visini isplaćenih sredstava zadužuje se Jedinstveni
upravni odjel.
Korisnici potpore dužni su opremu nabavljenu sredstvima potpore zadržati u funkciji i
ne smiju je prodati ili na drugi način otuđiti sljedeće tri godine.
Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju ovoga Javnog poziva postupat će
se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o
zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka
te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.
svibnja 2016.).
Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna Općine Hrvatska Dubica, za 2022. godinu,
kojeg korisnik potpore može ostvariti, po svim osnovama iz ovoga Javnog poziva, je
10.000,00 kuna.
Potpora po ovom Javnom pozivu, za istu površinu ili istu jedinicu proizvodnje, može
se ostvariti samo jednom godišnje, a isplaćuje se jednokratno.
Zahtjevi za subvencije s popisom potrebne dokumentacije, dostavljaju se na
propisanim obrascima, koji će biti dostupni na službenim mrežnim stranicama Općine
Hrvatska Dubica (www.hrvatska-dubica.hr), a koji su sastavni dio ovoga Programa.
Zahtjevi za sufinanciranje, s nepotpunom dokumentacijom, neće se razmatrati.
III. MJESTO, NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE
Vrijeme trajanja ovoga Javnog poziva:
Javni natječaj je otvoren do 9. studenog 2022.
Načini podnošenja Zahtjeva za potporu:
Korisnik, ovisno o mjeri po kojoj traži potporu, popunjava odgovarajući Zahtjev za potporu,
potpisuje i zajedno sa svom traženom dokumentacijom dostavlja na jedan od dva načina:
- preporučenom pošiljkom na adresu:
Općina Hrvatska Dubica,
Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju
Vjekoslava Venka 4, 44450 Hrvatska Dubica ili
- osobno predati u pisarnici općinske uprave Općine Hrvatska Dubica na adresi Vjekoslava
Venka 4, Hrvatska Dubica.
IV. DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU UZ PRIJAVU
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu propisani su na odgovarajućim prijavnim obrascima
ovisno o mjeri potpore i kategoriji Korisnika, koji su sastavni dio ovoga Javnog poziva.
OPĆINA HRVATSKA DUBICA

