
 

REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
OPĆINA VOJNIĆ 

      OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 320-01/22-01/7 

URBROJ: 2133-17-01-22-2 

U Vojniću, 1. lipnja 2022. godine 

 
 

Na temelju Odluke Općinskog načelnika Općine Vojnić o raspisivanju javnog poziva za 

podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji na 

području općine Vojnić za 2022. godinu (KLASA: 320-01/22-01/7, URBROJ: 2133-17-01-22-

1) od 10. svibnja 2022. godine raspisuje se 

 
 

JAVNI POZIV 

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U 

POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU 

OPĆINE VOJNIĆ ZA 2022. GODINU 

 
 

1. UVODNE ODREDBE 

 

Raspisuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 

poljoprivrednoj proizvodnji temeljem članka 7. Programa potpora u poljoprivredi Općine 

Vojnić za 2022. godinu (u nastavku Program potpora) objavljen u „Službenom glasniku 

Općine Vojnić“ broj 09/22. 

 
 

2. KORISNICI POTPORA 

 

Korisnici potpora su: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području općine Vojnić i bez nepodmirenih 

obveza prema Općini Vojnić (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora). 

 

Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga. 

 
 

3. MJERE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 

 

Sredstva Proračuna Općine Vojnić, temeljem Programa potpora, dodjeljivati će se za potpore 

male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vojnić u 2022. 

godini (sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 

propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u 

poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) i Uredba Komisije (EU) 2019/316 оd 

21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru 

(SL L 51 1, 22. veljače 2019). 



Potpore male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji mogu se ostvariti za: 

 

MJERA 1. POTPORE ZA PLAĆANJE PREMIJE OSIGURANJA 

 

Potpore koje se dodjeljuju MSP-ovima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. 

Osiguranjem se: 

a) nadoknađuje samo trošak nadoknade gubitaka uzrokovane elementarnim nepogodama, 

nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom 

nepogodom i drugim nepovoljnim klimatskim prilikama, bolestima životinja ili 

najezdama nametnika bilja, zaštićenim životinjama. 

b) ne zahtijeva niti određuje vrsta ili količina buduće poljoprivredne proizvodnje. 

 

Intenzitet potpore ograničen je na 15% troškova premije osiguranja, a najviše do 3.000,00 kuna 

po korisniku godišnje. 

 
 

MJERA 2. UMJETNO OSJEMENJIVANJE PLOTKINJA U GOVEDARSTVU I 

SVINJOGOJSTVU 

 

Potpora se dodjeljuje kao povrat djela troškova izvršene usluge prvog umjetnog osjemenjivanja 

krava i krmača u 2022. godini. 

Iznos novčane potpore po jednom grlu je 200,00 kn za umjetno osjemenjivanje plotkinje krava 

i/ili krmača. 

Maksimalni iznos potpore je 3.000,00 kuna po korisniku godišnje. 

 
 

MJERA 3. OČUVANJE PČELINJEG FONDA 

 

U cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda na području općine Vojnić te stvaranja preduvjeta 

za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda sufinancirati će se držanje i proizvodnja pčela sa 

30,00 kn po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog 

pčelarskog saveza. 

Maksimalni iznos sredstava potpore iznosi 3.000,00 kuna po korisniku godišnje. 

 
 

4. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTPORA I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Kriteriji za ostvarivanje potpora, visina potpore i potrebna dokumentacija, definirani su u 

Programu potpora, koji se objavljen na web stranici Općine Vojnić. 

 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima 

primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 i Uredbi o 

izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 2019/316, Uredbi Komisije EU br. 1407/2013. 

 

Općina Vojnić dužna je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male 

vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013, Uredbi o izmjeni Uredbe Komisije 

(EU) br. 2019/316 i Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013. 



5. IZNOS POTPORE 

 

Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Općine Vojnić u 2022. 

godini, po svim osnovama iz Programa potpora je 9.000,00 kuna. 

Sredstva Potpore dodjeljuju se za troškove nastale od 1. siječnja 2022. godine. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja 

od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 

izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 

izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom 

obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. 

 
 

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

 

Zahtjevi za sve mjere potpora podnose se na propisanim obrascima s pripadajućom 

dokumentacijom koja je navedena na svakom prijavnom obrascu. 

 

Korisnici potpora mogu podnijeti po jedan zahtjev za pojedinu mjeru potpore. 

 

Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu: 

OPĆINA VOJNIĆ 

Trg Stjepana Radića 1 

47220 VOJNIĆ 

 

Svi obrasci zahtjeva biti će dostupni na web stranici Općine Vojnić: www.vojnic.hr. 

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vojnić na adresi: 

Općina Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić svaki radni dan od 7.30 – 14.30 sati ili na 

broj telefona 047/883 020, odnosno putem elektronske pošte: opcina@vojnic.hr. 
 

 

7. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA POTPORA MALE 

VRIJEDNOSTI 

 

Korisnik potpora dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja 

dodijeljenih sredstava. 

Kontrolu na terenu provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić. 

 
 

8. OSTALE ODREDBE 

 

Javni poziv biti će objavljen 1. lipnja 2022. godine na službenoj web stranici Općine Vojnić 

www.vojnic.hr i oglasnoj ploči. 

Javni poziv ostaje otvoren do iskorištenja planiranih sredstava Proračuna Općine Vojnić za 

2022. godinu, odnosno najkasnije do 23.12.2022. godine. 

Zahtjevi će se rješavati prema vremenu zaprimanja. 

Općinski načelnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

Nebojša Andrić 

http://www.vojnic.hr/
mailto:opcina@vojnic.hr
http://www.vojnic.hr/

