
 
 
 
 
 
                     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 1/18) i Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora za očuvanje 
pčelinjeg fonda 2018. – 2020. godine (KLASA: 320-01/18-01/6 URBROJ: 2103/01-01-18-12), 
Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 13. ožujka  2018. godine objavljuje 
 

J A V N I   P O Z I V  
ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OČUVANJE  

PČELINJEG FONDA U 2018. GODINI 

 
 
1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 
Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Potpora)  
Grada Bjelovara za očuvanje pčelinjeg fonda. 
 
2. IZNOS POTPORE 

 
Iznos potpore je 30,00 kuna po svakoj pčelinjoj zajednici.  
 
Maksimalan iznos po korisniku je 4.000,00 kuna godišnje. 
 
3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORE 
 
Javni poziv je otvoren od 13. ožujka 2018. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava.  
 
Zahtjevi će se rješavati prema vremenu zaprimanja.  
 
4. KORISNICI POTPORE 
 
Korisnici potpora su poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Bjelovara, upisani u 
Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza i/ili u jedinstveni registar 
domaćih životinja. 
 
5. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORE  
 
Potpore su namijenjene  za troškove držanja postojećih pčelinjih zajednica. 
 
6. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE I POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 
Za dodjelu potpore  prilaže se sljedeća dokumentacija: 
 

- popunjen prijavni obrazac, 
- uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u APPRRR,  
- presliku osobne iskaznice, 



- potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Bjelovaru  (pribavlja 
Grad), 

- preslika iz Evidencije pčelara i pčelinjaka o broju košnica za tekuću godinu (HPS) i/ili 
potvrdu o upisu pčelinjaka u  Jedinstveni registar domaćih životinja (HPA), 

- izjavu o primljenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj 
zahtjeva koji do sada nije koristio de minimis potpore), 

- izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka 
 
7. POSTUPAK DODJELE POTPORE 
 
Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu zahtjeva, koji se nalazi na web stranici Grada 
www.bjelovar.hr ili ga se može podići u Upravnom odjelu za gospodarstvo (soba 16). Uz 
ispunjen obrazac zahtjeva, podnositelj  prilaže odgovarajuću dokumentaciju.  
 
Prijava na javni poziv može se podnijeti Gradu Bjelovaru, u elektronskom obliku na e-mail 
adresu poljoprivreda@bjelovar.hr, osobno u pisarnicu ili poštom. 
 
Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: 

 

Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, 
Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar. 

„Prijava na Javni poziv – Potpore za očuvanje pčelinjeg fonda“ 
 

Odjel razmatra prispjele zahtjeve te predlaže Gradonačelniku donošenje konačne Odluke o  
dodjeli potpore male vrijednosti u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.  
  
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku odobrenja, 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. 
 
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: 421-03/18-01/1 
URBROJ: 2103/01-01-18-15 
Bjelovar, 13.ožujka 2018.  
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                                                                                                                    Dario Hrebak 
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