REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA VOJNIĆ
Trg Stjepana Radića 1, 47220 VOJNIĆ
OIB 32028576296

Općinski načelnik
KLASA: 320-02/19-01/01
URBROJ: 2133/17-01-4/8-19-02
Vojnić, 1. veljača 2019. godine

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora
male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vojnić za 2019.godinu
(KLASA: 320-02/19-01/01, UR.BROJ: 2133/17-01-4/8-19-01 od 11. siječnja 2019.godine)
koja je objavljena u Službenom glasniku Općine Vojnić (1/19) 23. siječnja 2019. godine,
Općina Vojnić raspisuje
JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U
POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019.
GODINU

UVODNE ODREDBE
Članak 1.
Predmet ovog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji u općini
Vojnić za 2019. godinu.
Javni poziv raspisuje se temeljem:
1. Programa potpore poljoprivredi na području općine Vojnić za 2019. godinu sukladno
Uredbi Komisije EZ br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine,
2. Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti,
3. Odluke o raspisivanju javnog poziva od 11. siječnja 2019. godine.
Sredstva potpore dodjeljuju se sukladno Proračunu Općine Vojnić za 2019. godinu.
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI
Članak 2.
Mjera 1. Subvencija poljoprivrednicima – premije osiguranja usjeva, nasada i stoke
Mjera 2. Subvencija poljoprivrednicima – umjetna oplodnja

Članak 3.
Mjera 1. Subvencija poljoprivrednicima – premije osiguranja usjeva, nasada i stoke
Ova mjera obuhvaća osiguranje usjeva, nasada te stoke od uginuća pri raznim komplikacijama.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrtnik,
- prebivalište/sjedište na području općine Vojnić.
Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje premije osiguranja usjeva, nasada i stoke u
2019. godini po pojedinoj polici osiguranja sklopljenog s osiguravajućim društvom koje djeluje
u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u Karlovačkoj županiji.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 15% od ukupne vrijednosti
police osiguranja, a najviše do 3.000,00 kuna po korisniku godišnje.
Mjera 2. Subvencija poljoprivrednicima – umjetna oplodnja
Obuhvaća:
a) prvo umjetno osjemenjivanje krava i junica u iznosu od 100,00 kn po računu,
b) prvo umjetno osjemenjivanje krmača u iznosu od 100,00 kuna po računu.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrtnik,
- prebivalište/sjedište na području općine Vojnić.
IZNOS POTPORE
Članak 4.
Sukladno članku 3. Uredbi de minimis iznos koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije
prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Članak 5.
Zahtjevi za mjere potpore podnose se osobno ili poštom na propisanim obrascima s
pripadajućom dokumentacijom na adresu
OPĆINA VOJNIĆ
Jedinstveni upravni odjel
Trg Stjepana Radića 1, Vojnić
Zahtjevi su dostupni u Općini Vojnić i na web stranici www.vojnic.hr.

Sve dodatne informacije mogu se doznati na broj telefona 883-020, radnim danom od 7-15 sati.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i/ili koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva
neće se razmatrati.
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se do 27.12.2019. godine, a rješavaju se prema redoslijedu
prispijeća, odnosno do utroška sredstava u Proračunu Općine Vojnić za 2019. godinu uz
priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

OSTALE ODREDBE
Članak 6.
Javni poziv objavit će se 1. veljače 2019. godine na oglasnoj ploči i na web stranici Općine
Vojnić www.vojnic.hr.

Općinski načelnik
Nebojša Andrić

