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Općinski načelnik na temelju članka 8. Programa potpora u poljoprivredi za
2017. godinu od dana 09. svibnja 2016. objavljuje slijedeći:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi na
području Općine Starigrad za 2017. godinu
Općina Starigrad će u cilju poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine
Starigrad dodijeliti potpore male vrijednosti u obliku bespovratnih sredstava za razvoj
poljoprivredne proizvodnje iz Proračuna Općine Starigrad za 2017. godinu za
sljedeće namjene:
Mjera 1: Potpora za očuvanje izvornih pasmina pčelinjih zajednica
OPĆI UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE
Sredstvima Proračuna u ukupnoj svoti 20.000,00 kuna sufinancirat će se
pčelari s područja Općine Starigrad za očuvanje izvornih pasmina pčelinjih zajednica.
Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013
za uzgoj minimalno 10 pčelinjih zajednica sive pčele.
Općina Starigrad je u Proračunu osigurala sredstva u svoti 20.000,00 kuna za
subvencioniranje pravnih i fizičkih osoba koja se bave primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom s područja Općine Starigrad upisanima u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, za očuvanje izvornih pasmina pčelinjih zajednica u iznosu od 50
kuna po pčelinjoj zajednici ali ne više od 2.400,00 kuna po korisniku.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE
Pravo na dodjelu potpore poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine
Starigrad ostvaruje se dostavom Zahtjeva za dodjelu potpore sa pripadajućom
dokumentacijom.
Podnositelj Zahtjeva za dodjelu potpore dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Obrazac 1. - Zahtjev za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine
Starigrad za 2017. godinu
2. Obrazac 2. – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
3. Dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava
4. Dokaz o upisu u Evidenciju pčelara (ne starije od 3 mjeseca od dana predaje
zahtjeva).
5. Potvrdu Udruge pčelara o broju pčelinjih zajednica (ne starije od 3 mjeseca od
dana predaje zahtjeva).
6. Preslika osobne iskaznice
7. Preslika žiro-računa/IBAN
8. Potvrda o stanju duga prema Općini Starigrad (izdaje Jedinstveni upravni
odjel)
Podnositelju zahtjeva za potporu koji ima dugovanja prema Općini Starigrad
neće se odobriti subvencija.
Obrazac 1. Zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi na području Općine
Starigrad za 2017. godinu i Obrazac 2. Izjave o korištenim potporama male
vrijednosti, kao i Program potpora poljoprivredi na području Općine Starigrad za
2017. godinu mogu se podignuti u Općini Starigrad svaki radni dan ili na internet
stranicama Općine Starigrad www.opcina-starigrad.hr.

ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA I VRIJEME TRAJANJA JAVNOG
POZIVA
Javni poziv odnosno podnošenje Zahtjeva za dodjelu potpore traje do
iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Starigrad za 2017. godinu, a
najkasnije do 30. studenog 2017. godine.
Zahtjev za dodjelu potpore poljoprivredi uz svu propisanu dokumentaciju
podnosi se Općini Starigrad u zatvorenoj omotnici, uz naznaku „Program potpora
poljoprivredi 2017.“, osobno ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina
Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica.

NAČIN I ROK DODJELE POTPORE
Zahtjevi za potporom se rješavaju redom zaprimanja i do utroška sredstava, a
najkasnije do 31. studenog 2017. godine.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i Zahtjevi zaprimljeni van roka neće
se uzeti u obzir.
Zaključak o isplati potpore donosi općinski načelnik, na osnovu kojeg će
Jedinstveni upravni odjel izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za potporu u roku od
30 dana od dana donošenja Zaključka o isplati potpore.
.
Protiv Zaključka Općinskog načelnika nije dopuštena žalba već se može
pokrenuti upravni spor.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti
koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom
bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez
obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.
Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za
koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de
minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora
dodijeljena
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom
zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru
poljoprivrede iz drugih izvora.
Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine
Starigrad, a sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Općine Starigrad.
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