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REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAĈKA ŽUPANIJA 

OPĆINA RIBNIK 

OPĆINSKI NAĈELNIK 

 

KLASA: 320-01/15-01/02 

UR-BROJ: 2133/21-01-16-9 

U Ribniku, dana 15. travnja 2016. godine 

 

 

 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 

5. i članka 6. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2016. godinu 

(„Glasnik Karlovačke županije“ broj 41/15), Mišljenja o usklaĎenosti potpore male 

vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Ribnik za 2016. godinu 

Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/16-01/09, URBROJ: 525-07/0882-16-2 od 5. 

veljače 2016. godine i članka 47. Statuta Općine Ribnik („Glasnik Karlovačke županije“ broj 

18/13), Općinski načelnik Općine Ribnik dana 15. travnja 2016. godine, raspisuje 

 

J A V N I   P O Z I V 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti  

u poljoprivredi na podruĉju Općine Ribnik za 2016. godinu 

 

UVODNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se 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 – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.  

 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 

Općine Ribnik.   

 

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI 

 

Članak 2. 

 

Općina Ribnik će u 2016-toj dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:  

1. Mjera 1: Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda. 

2. Mjera 2: Subvencioniranje uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom. 

3. Mjera 3: Subvencioniranje proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru. 

4. Mjera 4: Subvencioniranje pčelarstva na području Općine Ribnik. 
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Bespovratne potpore dodjeljuju se za slijedeće namjene po pojedinoj mjeri: 

 

MJERA 1. Subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda 

 

Potpora iznosi 300,00 kuna/osjemenjivanju goveda. 

 

Potpora će se isplatiti na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivredniku na žiro-račun. 

Zahtjevu se prilaže: 

 Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u 

Karlovačkoj županiji, 

 račun za obavljenu uslugu umjetnog osjemenjivanja izdan od ovlaštenog 

veterinara,  

 preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice – za obrt, preslika rješenja trgovačkog 

suda – za pravne osobe, izvadak iz Registra udruga – za udruge (napomena: 

udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva 

financija), 

 preslika žiro-računa koji glasi na podnositelja zahtjeva, 

 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 

izvora, sukladno Uredbi de minimis. 

 

MJERA 2. Subvencioniranje uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom. 

 

Potpora iznosi 240,00 kuna/uzgojnom grlu. 

 

Potpora će se isplatiti na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivredniku na žiro-račun.  

 

Zahtjevu se prilaže: 

 Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u 

Karlovačkoj županiji,  

 Potvrda Hrvatske poljoprivredne agencije, Ureda županije karlovačke o broju 

uzgojnih krmača, 

 preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice – za obrt, preslika rješenja trgovačkog 

suda – za pravne osobe, izvadak iz Registra udruga – za udruge (napomena: 

udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva 

financija), 

 preslika žiro-računa koji glasi na podnositelja zahtjeva, 

 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 

izvora, sukladno Uredbi de minimis. 

 

MJERA 3. Subvencioniranje proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru. 

Potpora iznosi 3,00 kn/m
2 

(maksimalne poticane površine 1.800 m
2
). 

 

Potpora će se isplatiti na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivredniku na žiro-račun.  

 

Zahtjevu se prilaže: 

 Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u 

Karlovačkoj županiji,  



 3 

 Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ribnik o izvršenom nadzoru i 

kontroli proizvodnje cvijeća u zaštićenom prostoru, 

 preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice – za obrt, preslika rješenja trgovačkog 

suda – za pravne osobe, izvadak iz Registra udruga – za udruge (napomena: 

udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva 

financija), 

 preslika žiro-računa koji glasi na podnositelja zahtjeva, 

 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 

izvora, sukladno Uredbi de minimis. 

 

MJERA 4. Subvencioniranje pčelarstva na području Općine Ribnik. 

Potpora iznosi 15,00 kn godišnje po košnici (za one koji nisu u Nacionalnom pčelarskom 

programu). 

 

Potpora će se isplatiti na temelju podnesenog zahtjeva poljoprivredniku na žiro-račun.  

 

Zahtjevu se prilaže: 

 Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u 

Karlovačkoj županiji,  

 izvod iz evidencije koju vodi povjerenik Pčelarskog društva „Kostenjar Ribnik“ za 

izvoĎenje katastra pčelinje paše i evidencije pčelara i pčelinjaka imenovan od 

strane Hrvatskog pčelarskog saveza, 

 preslika osobne iskaznice, preslika obrtnice – za obrt, preslika rješenja trgovačkog 

suda – za pravne osobe, izvadak iz Registra udruga – za udruge (napomena: 

udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih organizacija Ministarstva 

financija), 

 preslika žiro-računa koji glasi na podnositelja zahtjeva, 

 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 

izvora, sukladno Uredbi de minimis. 

 

KORISNICI POTPORA 

 

Članak 3. 

 

Korisnici potpora male vrijednosti su poljoprivrednici koji imaju sjedište/prebivalište 

na području Općine Ribnik, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za 

koju traži općinski poticaj, na području Općine Ribnik. 

„Poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje 

obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvaća sljedeće 

organizacijske oblike: 

– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) 

– obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

– trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te 

– druga pravna osoba.“ 

 

 

(izvor: Zakon o poljoprivredi, „Narodne novine“ broj 30/15). 

 



 4 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 4. 

 

 Uz zahtjev za potporu koji se podnosi na Obrascu zahtjeva za dodjelu potpore 

poljoprivredi na području Općine Ribnik u 2016. godini koji se nalazi na web stranici Općine 

Ribnik www.ribnik.hr ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ribnik, 

prilaže se sva potrebna dokumentacija navedena u članku  2. ovog Javnog poziva. 

 

 Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Zahtjevi će se rješavati u 

roku 30 dana, a isplata ovisi o prilivu sredstava u općinski proračun. Zahtjevi za potporu 

zaprimaju se tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca 2016. godine, a odobravaju se 

do 31. prosinca 2016. godine. 

 

Članak 5. 

 

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

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 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. 

 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 

dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Članak 6. 

 

Zahtjevi za sve mjere potpora podnose se osobno ili poštom na propisanom Obrascu 

zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na adresu:  

OPĆINA RIBNIK 

Jedinstveni upravni odjel 

Ribnik 4/a, Ribnik 

47271  Netretić 

 

OSTALE ODREDBE 

 

 Ovaj Javni poziv objavljen je na web stranici Općine Ribnik www.ribnik.hr i na 

oglasnoj ploči Općine Ribnik. 

 

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Ribnik na telefon: 047/742-096. 

 

 OPĆINSKI NAĈELNIK: 

  Željko Car, prof. 

http://www.ribnik.hr/
http://www.ribnik.hr/

