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REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

GRAD GOSPIĆ 

GRADONAČELNIK 

KLASA: 320-01/22-01/6 

URBROJ: 2125/01-02-22-01 

Gospić, 12. rujna 2022. godine   

 

 

Na temelju članka 21. Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-

2022. („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/19), Gradonačelnik Grada Gospića raspisuje 

 

J A V N I  P O Z I V 

za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića u 2022. godini 

 

 

PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava potpore temeljem Programa potpora u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-2022. godini. 

 

VRSTE, VISINA I UVJETI ZA DODJELU POTPORA 

 

MJERE Sukladno Uredbi 1408/2013: 

 

 

1) RAZVOJ STOČARSTVA I PERADARSTVA 

 

 Aktivnost 1. Potpora za uzgoj mliječnih krava,  

Najviši iznos godišnje potpore po korisniku dodjeljuje se: 

Za potporu iz Aktivnosti 1., sukladno količini predanog mlijeka u prethodnoj kalendarskoj godini i to:  

- 3.000,00 kn za korisnika koji je predao od 10.000 do 15.000 litara mlijeka; 

- 5.000,00 kn za korisnika koji je predao od 15.000 do 50.000 litara mlijeka; 

- 7.000,00 kn za korisnika koji je predao više od 50.000 litara mlijeka.  

 

 

Uvjeti za dodjelu sredstava potpore su:  

 

- da je podnositelj zahtjeva obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te 

trgovačko društvo i obrt, registrirani za obavljanje poljoprivredne ili prerađivačke djelatnosti, te imaju prebivalište 

odnosno sjedište na području Grada Gospića; 
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- za potporu iz Aktivnosti 1. obavezan je dokaz o predanoj količini mlijeka u prethodnoj kalendarskoj godini; 

Za Mjeru: Razvoj stočarstva i peradarstva, Aktivnost 1) Potpora za uzgoj mliječnih krava uvjeti za ostvarenje potpore 

stječu na temelju stanja u prethodnoj kalendarskoj godini (2021.) 

 

Ukupna financijska alokacija za ovu mjeru iznosi 30.000,00 kn. Zaprimljeni zahtjevi razmatrati će se prema vremenu 

zaprimanja zahtjeva do utroška sredstava.  

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ISPLATA SREDSTAVA 

 

Zahtjevi za isplatu sredstava potpore podnose se na obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva, a istim je 

propisana dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na dodjelu potpore iz ovog Programa. Ukoliko jedan prijavitelj 

podnosi zahtjev za više mjera, dužan je dostaviti odvojene prijave s pripadajućom dokumentacijom.  

 

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

Ukoliko se radi o manjim tehničkim pogreškama koje nikako ne utječu na pravodobnost i potpunost zahtjeva (npr. 

nedostaje potpis na jednom od obrazaca), moguća je nadopuna dokumentacije. U tom će se slučaju od prijavitelja 

zatražiti dopuna natječajne dokumentacije kako bi se tehnička pogreška prijave otklonila. 

Sredstva će se korisniku doznačiti najkasnije 30 dana od dana sklapanja Ugovora o dodjeli potpore. 

Zahtjevi uz popratnu dokumentaciju dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom 

podnositelja Zahtjeva, osobno ili preporučeno pisanim putem, na adresu: 

 

 

Grad Gospić 

Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Budačka 55, 53000 Gospić 

uz naznaku: NE OTVARATI - Dodjela potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića 2022. 

 

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2022. godine. 

 

 

Korisnici potpora utvrđenih ovim Programom ne mogu biti fizičke i pravne osobe, koje su u stečaju, poteškoćama, 

postupku likvidacije i koje imaju nepodmirene obveze prema državi, zaposlenicima i Gradu Gospiću. 

 

OSTALE INFORMACIJE  

 

Obrasci Zahtjeva i ostali dokumenti se mogu se preuzeti na Internet stranici Grada Gospića www.gospic.hr. 

 

Radi poštivanja jednakosti postupanja prema svim potencijalnim prijaviteljima pregled konkretne dokumentacije nije 

moguć prije predaje zahtjeva na poziv. Ukoliko neka od odredbi Javnog poziva nije sasvim jasna, slobodno nam 

http://www.gospic.hr/
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dostavite Vaš upit isključivo elektronskim putem na e-mail adresu: poljoprivreda@gospic.hr te ćemo na isti odgovoriti 

u najkraćem mogućem roku.  

 

Sredstva koja će se ovim Javim pozivom dodjeljivati za provedbu aktivnosti su potpore male vrijednosti. Sredstva će se 

dodjeljivati sukladno Uredbi 1408/2013 te je Grad Gospić, kao davatelj potpore, dužan korisniku potpore dostaviti 

obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi.  

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Programa postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 

2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka 

i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) 

(SL L 119, 4. 5. 2016.).  
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