
 
 
 
 

                     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. stavka 1. Pravilnika o kriterijima i načinu 
korištenja poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda –  umjetno 
osjemenjivanje plotkinja („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/16), 
Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 17. veljače 2017. godine objavljuje 
 

J A V N I   P O Z I V 
za dodjelu  poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda –  

umjetno osjemenjivanje plotkinja 
 

1.PREDMET JAVNOG POZIVA 
 

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: 
(subvencija)  za sufinanciranje dijela troškova  za uzgoj rasplodnih goveda –  umjetno 
osjemenjivanje plotkinja sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada 
Bjelovara za 2017. godinu.  
 
2. NAMIJENA I IZNOS SUBVENCIJE 
 
      - Subvencije se odobravaju u iznosu od 100,00 kn koji Grad Bjelovar uplaćuje na 
žiro – račun korisnika za  svako prvo osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu. 

-   Subvencije u iznosu od 100,00 kn se odobravaju i za troškove osjemenjivanja 
za OPG koji imaju osposobljene fizičke osobe za umjetno osjemenjivanje. 
PDV nije prihvatljiv trošak. 
 
3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU SUBVENCIJE 
 
Javni poziv je otvoren od 17. veljače 2017.do utroška planiranih sredstava. 
 
4. KORISNICI SUBVENCIJA 
 
Korisnici subvencije su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište na području Grada Bjelovara i koji 
ispunjavaju uvijete i kriterije iz ovog javnog poziva. 
 
 
5. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA   
 
Subvencije se odobravaju Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima  koja imaju/su 

- sjedište  na području Grada Bjelovara, 
- registriranu djelatnost 
- upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava  



- posluju preko žiro - računa 
- podmirene sve obveze prema Gradu Bjelovaru, 
- ukupan iznos primljenih de minimis potpora nije prešao iznos od 15.000,00 

eura u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
 
6. POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 
Za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 

1. popunjen obrazac za dodjelu subvencije, 
2. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3.   potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
4. podatke o žiro-računu, 
5. presliku računa o izvršenom plaćanju za izvršenu uslugu ili drugi dokaz 
6. izjava o primljenim de minimis potporama 

 
7. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJE 

Zahtjev za dodjelu subvencije i izjava o primljenim potporama male vrijednosti nalaze 

se na web stranici  www.bjelovar.hr, a mogu se podići i u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, soba 46.  Sve dodatne 

informacije mogu se dobiti na broj telefona 043/622-072 ili putem mail-a 

msmit@bjelovar.hr. 

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se u pisarnicu ili poštom na 

adresu: 

Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar, sa naznakom - Ne 

otvaraj, Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja 

zahtjeva za sufinanciranje dijela troškova za uzgoj rasplodnih goveda–

umjetno osjemenjivanje plotkinja 

 

Prikupljeni zahtjevi obrađuju se kontinuirano, kvartalno kada se isplaćuje 

subvencija. Povjerenstvo provodi postupak zaprimanja i razmatranja zahtjeva za 

dodjelu subvencija. 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. 1408/2013 po kojima 
ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen jednom poduzetniku ne smije 
prijeći iznos od 15.000,00 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 kada 
podnositelj zahtjeva stiče zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o 

http://www.bjelovar.hr/
mailto:msmit@bjelovar.hr


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). 
 
Gradonačelnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva.  
 
 
 
 

GRADONAČELNIK 
 Antun Korušec, dipl. politolog 
 
 
 

KLASA: 402-01/17-01/15 
URBROJ: 2103/01-01-17-1 
Bjelovar, 15. veljače 2017. 
 
 
 
                        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE: 

NAZIV NOSITELJA/ODGOVORNE 
OSOBE POLJOPRIVREDNOG 
GOSPODARSTVA 

  

MATIČNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ 
POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA 

  

OIB            

ADRESA PREBIVALIŠTA/SJEDIŠTA 
(ulica i kućni broj, broj pošte, naselje) 

  

GRAD/OPĆINA  

BROJ TEL/MOB/FAX  

WEB STRANICA/E-MAIL   

NAZIV BANKE I SJEDIŠTE   

IBAN H R                    

 

PODACI O PROVEDENOM ULAGANJU U 2017. GODINI: 

Naziv ulaganja Visina ulaganja (kn) 

  

  

  

  

UKUPNO:   

Ovom Zahtjevu potrebno je priložiti:  
 

1. presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
2. potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru, 
3. podatke o žiro-računu, 
4. presliku računa o izvršenom plaćanju za izvršenu uslugu ili drugi dokaz 

5. izjavu o primljenim de minimis potporama 

 
Mjesto i datum: _________________________________ 

 
Ispunio i za točnost podataka odgovara (potpis i pečat):  

___________________________________

GRAD BJELOVAR 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 

OBRAZAC 
1. 

1.1. 

ZAHTJEV 
za dodjelu  poticajnih financijskih sredstava za uzgoj rasplodnih goveda –  umjetno 

osjemenjivanje plotkinja 
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O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 
 

 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti  za Podnositelja prijave 

Naziv Podnositelja 
prijave: 
 

 

Adresa Podnositelja 
prijave: 
 

 

U 2015.godini: Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba 
koje su odobrile potpore malih 
vrijednosti: 
 

Namjene ili projekti za koje su 
odobrene potpore: 
 
 

Iznosi 
potpora u 
kunama: 

Datumi dodjele 
potpora: 

Dodijeljene 
potpore smo 
opravdali i 
namjenski 
iskoristili 
(DA/NE) 

1.     

2.     

3.     
 

U 2016. godini: 
 
 

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba 
koje su odobrile potpore malih 
vrijednosti: 
 

Namjene ili projekti za koje su 
odobrene potpore: 
 
 

Iznosi 
potpora u 
kunama: 

Datumi dodjele 
potpora: 

Dodijeljene 
potpore smo 
opravdali i 
namjenski 
iskoristili 
(DA/NE) 

1. 
 

    

2. 
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3. 
 

    

 

U 2017. godini: 
 
 

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba 
koje su odobrile potpore malih 
vrijednosti: 
 
 

Namjene ili projekti za koje su 
odobrene potpore: 
 
 

Iznosi 
potpora u 
kunama: 

Datumi dodjele 
potpora: 

Dodijeljene 
potpore smo 
opravdali i 
namjenski 
iskoristili 
(DA/NE) 

1.     

2. 
 

    

3. 
 

    

 

 
 
 
NAPOMENA: Izjave su obvezni ispuniti i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti. 
 
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni. 
 
 
 

U ________________,__________2017. godine 
 
 
____________________________  
(naziv i pečat Podnositelja prijave)   

 Vlasnik/ osoba/e ovlaštena/e za zastupanje Podnositelja  
prijave 
____________________________  
(ime i prezime) 
 
____________________________  
(potpis) 

 

 

 


