REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:320-01/21-01/2
URBROJ: 2133/15-02-21-1
Saborsko, 29.ožujak 2021.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i
Programa potpora poljoprivredi na području Općine Saborsko za 2021. (Glasnik Karlovačke županije
74/20), po prethodno pribavljenom mišljenu Ministarstva poljoprivrede, Općinski načelnik dana 29.
ožujka 2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV
za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području
Općine Saborsko u 2021.godini“
I.
PREDMET JAVNOG POZIVA
Raspisuje se Javni poziv za provođenje mjera iz „Programa potpora poljoprivredi na području Općine
Saborsko u 2021.godini iz sredstava Proračuna Općine za slijedeće mjere:
Mjera 1: Potpora za umjetno osjemenjivanje krava i krmača
Mjera 2: Potpora proizvodnji meda
Mjera 3: Potpora za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
Mjera 4: Potpora za nabavu voćnih sadnica
Mjera 5: Potpora za nabavu izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca
II.
PRIHVATLJIVI KORISNICI
Prihvatljivi korisnici:
Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu
o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno
prebivalište na području Općine Saborsko te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Saborsko i
čije se zemljišne parcele nalazi na području općine Saborsko.
Prednost u postupku odabira će imati poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.

MJERA 1. Potpora za umjetno osjemenjivanje krava i krmača
Prihvatljivi troškovi nastali u 2021.godini:
- Troškovi veterinarskih usluga umjetnog osjemenjivanja
Iznos potpore:
Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kn
po poljoprivrednom gospodarstvu.

Mjera 2. Potpora proizvodnji meda
Prihvatljivi troškovi nastali u 2021.godini:
-

za nabavku opreme za proizvodnju meda i sredstava za prehranu pčela (5 kg šećerno-medne
pogače ili konzumnog šećera po košnici)

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % izvršenog ulaganja, a najviše
do 6.000,00 kn po korisniku godišnje.

Maksimalan iznos potpore koje može ostvariti podnositelj je:
• 60,00 kuna po košnici, a uz uvjet da posjeduje najmanje 10 košnica

MJERA 3.: Potpora za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
Prihvatljivi troškovi nastali u 2021.godini:
-

trošak nabavke opreme, strojeva ili drugih potreba za početak obavljanja djelatnosti.

Iznos potpore
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne vrijednosti
izvršenog ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

MJERA 4.: Potpora za nabavu voćnih sadnica
Prihvatljivi troškovi :
-nabava certificiranog sadnog materijala
Iznos potpore:
Do 50% prihvatljivih troškova nabavke certificiranog sadnog materijala, za sadnju minimalno 0,5 ha
voća, odnosno 5.000 komada sadnica, a maksimalno do 5.000,00 kuna po korisniku.
MJERA 5.: Potpora za nabavu izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca
Prihvatljivi troškovi nastali u 2021.godini:
-

poljoprivredno gospodarstvo koje nabavi minimalno 5 grla koza ili ovaca.

Iznos potpore:
-

Iznos potpore iznosi 300,00 kuna po grlu.
Najveći iznos potpore po korisniku je 3.000,00 kuna godišnje.

III.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA:
- Potpuno i čitko popunjen obrazac zahtjeva,
- Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i nositelju;
- Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od
dana raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja;
- Preslika osobne iskaznice ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi;
- Potvrda Općine Saborsko i komunalnog poduzeća Sabkom o stanju duga
- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva
- originalan račun prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima
- izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a

IV.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Podnositelji svoje zahtjeve (na propisanom obrascu) uz prilaganje obvezne dokumentacije podnose
poštom ili osobno svakim radnim danom JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU, OPĆINE
SABORSKO, Senj 44, 47306 Saborsko.
Zahtjevi se mogu podnositi do 31.12.2021. godine, a rješavaju se prema redoslijedu zaprimanja,
odnosno do utroška planiranih sredstava za proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.
Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu
potporu, neće se razmatrati.
Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak.
Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Saborsko www.saborsko.hr i na oglasnoj ploči Općine
Saborsko a sve informacije mogu se dobiti u Općini Saborsko, Senj 44, 47306 Saborsko, na e-mail:
opcina-saborsko1@ka.htnet.hr ili na telefon 047-571-195.

V.
ISPLATA SREDSTAVA I KONTROLA
Na temelju urednog i potpunog zahtjeva Općinski načelnik donosi Odluku o isplati potpore u roku 30
dana.
Radi praćenja i kontrole isplaćene potpore Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika
tijekom godine provodit će kontrole na terenu za aktivnosti kod kojih je to primjenjivo.
Ukoliko se utvrdi da aktivnosti nisu provedene sukladno Zahtjevu za potporu Općinski načelnik donijet
će Odluku o povratu sredstava.
OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Bićanić

