Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i
ruralnom razvoju na području Općine Hrvatska Dubica tijekom 2019. godine, (KLASA: 32001/19-02/01; URBROJ: 2176/10-01-19-01 od 3.12.2019. godine, općinska načelnica Općine
Hrvatska Dubica objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Hrvatska
Dubica tijekom 2019. godine
I. UVOD
1. Predmet Javnog poziva:
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom
razvoju i šumarstvu sukladno Programu potpora u poljoprivredi tijekom 2019. godine
(„Službeni vjesnik“, 79/18 i 16/19) 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
Program je dostupan na službenim mrežnim stranicama Općine Hrvatska Dubica
www.hrvatska-dubica.hr
Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za razvoj primarne
poljoprivredne proizvodnje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti u preradi i stavljanju
na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, edukaciju i stručno osposobljavanje,
razvoj proizvodnje i unapreĎenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora.
"Korisnik potpore" je svaki podnositelj zahtjeva na ovaj javni natječaj koji udovoljava
uvjetima za dodjelu potpore.
1. Potpora voćarskoj proizvodnji dodjeljuje se za:
- podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih trajnih nasada voća na minimalnoj površini
od 0,5 ha
- nabava certificiranih sadnica i sjemena
- ograĎivanje 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. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a
nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.
2. Potpora u stočarskoj proizvodnji odobravat će se za:
-

ureĎenje pašnjaka (električni pastir, pastirsko pletivo, stupci);
sufinanciranje kupnje i ostavljanja breĎih junica prvotelki
ostavljanje ženske teladi za junice
sufinanciranje kupnje krmača.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% iznosa računa ili ugovora ili prosječne
tržišne vrijednosti junica/krmača, ali najviše 8.000,00 kuna po korisniku. Za korisnike potpora
koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.
3. Potpora povrtlarskoj i cvjećarskoj proizvodnji odobravat će se za:
- nabavu novih i/ili rekonstrukcija postojećih proizvodnih objekata (visoki tuneli/plastenici/
staklenici);
- nabavu certificiranih sadnica i sjemena.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% iznosa računa ili ugovora, ali najviše
8.000,00 kuna po korisniku. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a
nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.
4. Potpora ekološke proizvodnje odobravat će se za:
- sva ulaganja navedena u točkama 1., 2. i 3. ovoga javnog natječaja
- 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. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a
nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.
5. Potpora 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. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a
nisu prihvatljivi za odobravanje potpore. Potpora se dodjeljuje korisnicima koji iz drugih
izvora nisu osigurali sredstva za tu namjenu.

II. OSTALE ODREDBE
Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovoga
Programa.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblje od
tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu
otpore.
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 utvrĎen 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.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora.

Najviši ukupni iznos poticaja iz Proračuna Općine Hrvatska Dubica, za 2019. godinu,
kojeg korisnik potpore može ostvariti po svim osnovama ovoga Programa, je 10.000,00 kuna.
Općinski poticaj 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 se mogu pronaći 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.
Kriteriji dodjele:
Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz Ovog
programa.
6. Opći uvjeti za dodjelu potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu:
Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
- provodi ih prihvatljiv Korisnik,
- odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnoga natječaja,
- realiziraju se na području Općine Hrvatska Dubica,
- iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje
je to propisano,
- prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 1.
siječnja 2019. do isteka roka za predaju zahtjeva
- prihvatljivi troškovi podmireni su u cijelosti, što se dokazuje ovisno o načinu plaćanja:
gotovinsko plaćanje – preslika fiskaliziranog gotovinskog računa ispostavljenog na Korisnika
 bezgotovinsko plaćanje - preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s
poslovnog (ŽIRO) računa Korisnika (bankovni izvod)
 kompenzacija – preslika ovjerene izjave o kompenzaciji svih sudionika kompenzacije i
svih računa uključenih u kompenzaciju
 cesija – preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o cesiji i dokaza o
plaćanju tražbine cesionara cedentu (bankovni izvod)
 asignacija - preslika računa ispostavljenog na Korisnika, ugovora o asignaciji i dokaza
o plaćanju tražbine asignata asignataru (bankovni izvod)
 kredit - preslika računa ispostavljenog na Korisnika plaćenog s poslovnog (ŽIRO)
računa Korisnika ili kreditnog računa Korisnika (bankovni izvod)
 leasing - preslika računa ispostavljenog na Korisnika leasinga i Ugovora o
financijskom leasingu
Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljivo Ulaganje, osim ukoliko Korisnik ne može
tražiti njegov povrat u skladu s važećom zakonskom legislativom.
III. MJESTO, NAČIN I ROK ZA DOSTAVU PRIJAVE
7. Vrijeme trajanja Javnog poziva:
Javni natječaj je otvoren do 18. prosinca 2019. godine.

8. 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 Općine Hrvatska Dubica, Vjekoslava Venka 4, 44450
Hrvatska Dubica ili osobno u pisarnici općinske uprave Općine 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.

