
 
                      
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
   BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 
    G R A D  B J E L O V A R  
                          GRADONAČELNIK  
 
Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 7. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele subvencije 
za  dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 5/16), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 17. veljače 2017. 
godine objavljuje 
 
 

J A V N I   P O Z I V  
 

ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA DOPUNSKE DJELATNOSTI NA 
OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU  

ZA 2017. GODINU 
 
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA 
 
Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: subvencija) 
Grada Bjelovara za sufinanciranje prerade poljoprivrednih proizvoda i ishođenje potrebne 
dokumentacije pri upisu u registar dopunskih djelatnosti OPG-a za dopunske djelatnosti 
na OPG-u, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bjelovara za 2017. 
godinu.  
 
2. IZNOS SUBVENCIJE 

 

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za potporu dopunskih djelatnosti na OPG-

u za: 

 

a) preradu poljoprivrednih proizvoda u iznosu do 40% prihvatljivih dokumentiranih 

troškova a maksimalno do 7.500,00 kuna i  

 

b) ishođenje potrebne dokumentacije pri upisu u registar dopunskih djelatnosti 

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u iznosu do 40% prihvatljivih troškova a 

maksimalno 500,00 kuna. 

 
3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU SUBVENCIJE 

 
Javni poziv je otvoren od 17. veljače 2017. godine do iskorištenja raspoloživih 
sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2017. godine.  

 
Zahtjevi će se rješavati prema vremenu zaprimanja.  

 
 
 
 



 
4. KORISNICI SUBVENCIJA 
 
Korisnici potpora za dopunsku djelatnost na OPG-u su obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva (samo jedan član OPG-a) koja su upisana i u registar dopunskih djelatnosti 
u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi (APP). 
 

5. NAMJENA KORIŠTENJA SUBVENCIJE  

 
Subvencija je namijenjena za potporu dopunskih djelatnosti na OPG-u i to: 
 

a) kod prerade poljoprivrednih proizvoda (točka 2a) za: 
- izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje objekata za preradu i  

skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom 
gospodarstvu.  

 
b) kod ishođenja potrebne dokumentacije pri upisu u registar dopunskih 

djelatnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava  (točka 2b) za 
- ishođenje  dokumentacije potrebne za upis u registar dopunskih djelatnosti 

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u APP 
 
Nabava sitnog inventara i nabava potrošnog materijala nije prihvatljiv trošak.  
 
PDV nije prihvatljiv trošak.  
 
Korisnici subvencija dužni su dodijeljena sredstva koristiti isključivo za odobrenu 
namjenu. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore, dužni su odobrena 
sredstva vratiti.  
 
6. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA   
 
Kriteriji za dodjelu subvencije po ovom javnom pozivu su:   

1. da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u registar dopunskih 

djelatnosti u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi 

2. da OPG ima sjedište na području Grada Bjelovara i 

3. da OPG nema nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru.  

 
7. POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 
Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za dodjelu subvencije obrtnik prilaže slijedeću obveznu 
dokumentaciju: 

1. presliku rješenja o upisu u registar dopunskih djelatnosti u Agenciji za plaćanje u    
poljoprivredi 

2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3. potvrdu da nema financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
4. plaćene račune o izvršenoj izgradnji, rekonstrukciji, uređenju ili opremanju objekata  

za preradu i skladištenje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom      
gospodarstvu, 

5. presliku kartice žiro računa i 
6. izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj      

zahtjeva  koji do sada nije koristio državne potpore). 
 

 



8. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJE 
 
Zahtjev za dodjelu subvencije i Izjava o primljenim potporama male vrijednosti nalaze se 
na  web stranici www.bjelovar.hr, a može se podići i u Upravnom odijelu za gospodarstvo 
Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, soba 46. Sve dodatne informacije mogu se 
dobiti na broj telefona 043/622-064 ili putem mail-a jkzubic@bjelovar.hr. 
 
Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se osobno u pisarnici ili poštom, na 
adresu:   
 

Grad Bjelovar 
Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar 

POVJERENSTVO -  „Prijava na Javni poziv - dopunske djelatnosti na 
poljoprivrednom gospodarstvu “ 

 
Povjerenstvo provodi postupak zaprimanja i razmatranja zahtjeva za dodjelu subvencije 
za dopunske djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu. Konačnu Odluku o dodjeli 
sredstava donosi gradonačelnik temeljem prijedloga Povjerenstva.   
 
Kod podnošenja Zahtjeva za dodjelu subvencije, podnositelj predaje i ispunjen obrazac 
Izjave o iznosima primljenih potpora male vrijednosti, sukladno Odluci Vlade Republike 
Hrvatske o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti („Narodne novine“ br. 
45/07) i Uredbi Komisije br. 1407/2013 po kojima ukupan iznos de minimis potpora 
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a u kunskoj 
protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
 
Trogodišnje razdoblje odnosi se na dodijeljene potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te 
dvije prethodne (2017., 2016. i 2015.).  
 
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku odobrenja potpore, kada 
podnositelj zahtjeva stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu 
isplate potpore male vrijednosti. Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti 
doznačena na temelju dostavljene vjerodostojne dokumentacije (preslike računa i izvoda 
sa žiro-računa o izvršenom plaćanju). 
 
Na ovaj javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije 
(zatvaranja).  
 
Gradonačelnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva.  
 
 
KLASA: 402-01/17-01/9 
URBROJ: 2103/01-01-17-2       
Bjelovar, 17. veljače 2017. 
 
 
 
 

                      GRADONAČELNIK 
Antun Korušec, dipl.politolog 
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