
 
 Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj, 118/18. 42/20. 127/20, 
52/21. i 152/22), članka 46. Statuta Općine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije” broj 6/13. 1/18. 5/20. i 4/21), članka 3. Proračuna Općine Ferdinandovac za 2023. godinu 
(„Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije” broj 40/22), Mišljenja Ministarstva poljoprivrede 
o usklađenosti prijedloga potpora male vrijednosti KLASA: 404-01/22-01/121, URBROJ: 525-07/311-
22-2 od 15. prosinca 2022. godine i članka 7. Programa potpora u poljoprivredi Općine Ferdinandovac 
za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 40/22), općinski načelnik 
Općine Ferdinandovac raspisuje  
 

JAVNI POZIV 
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Ferdinandovac za 2023. 

Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura 
Mjera 2: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica 

Mjera 3: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača 
 
 
 

I. 
 

Pozivaju se zainteresirani subjekti u poljoprivrednoj proizvodnji: poljoprivredna gospodarstva gdje su 
obuhvaćeni;  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge 
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, da u skladu s aktivnosti iz Proračuna Općine 
Ferdinandovac za 2023. godinu na poziciji 352, subvencije poljoprivrednicima u iznosu 19.244,81 
eura, za sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura, sufinanciranje umjetnog  
osjemenjivanja  krava i junica i  sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača u 2023. 
godini, da podnesu zahtjev za sufinanciranje.  
Za provođenje aktivnosti za Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura   
poljoprivrednih proizvođača   s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u 
iznosu od 2.044,81 eura.  
Za provođenje aktivnosti za Mjeru 2: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica  
poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u 
iznosu od 16.200,00 eura.  
Za provođenje aktivnosti za Mjeru 3: – Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  nazimica i krmača  
poljoprivrednih proizvođača s područja Općine Ferdinandovac, osigurana su sredstva potpore u 
iznosu od 1.000,00 eura.  
Javni poziv traje do  najkasnije do 22. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška sredstava, zavisno 
koji uvjet prije nastupi.  

II. 
 

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za sufinanciranje  
 
Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura    
Korisnik potpore za Mjeru 1. može biti samo jedno  poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine 
Ferdinandovac.  
Potpore će se dodjeljivati korisnicima po pojedinoj zaključenoj polici osiguranja za sve poljoprivredne 
kulture, sufinancira se iznos najviše do 25% troška ugovorene police premije osiguranja, pod uvjetom 
da je osiguranik platio najmanje 30% iznosa premije osiguranja, bez obzira na osigurani rizik 
(elementarne nepogode – tuča, mraz, poplava i druge) za koji je sklopljena polica osiguranja. 
 



 
Mjera 2: Sufinanciranje umjetnog  osjemenjivanja  krava i junica 
Korisnik potpore za Mjeru 2. može biti samo jedno poljoprivredno gospodarstvo kao pravna ili fizička 
osoba koje ima registrirane krave i junice u Jedinstvenom registru domaćih životinja, a upisane su u 
upisniku poljoprivrednih gospodarstava (JRDŽ godišnji zahtjev za potporu 2023. List C stanje stoke), 
koje se bave je primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ima prebivalište odnosno sjedište na 
području Općine Ferdinandovac.  
Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica vršiti će se na način da se sufinancira sjeme za 
umjetnu oplodnju krava i junica, samo za prvo osjemenjivanje u iznosu 27,00 eura po  kravi ili  junici 
plotkinji, ali ne više od 270,00 eura po korisniku godišnje. 
 
Mjera 3: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača 
Korisnik potpore za Mjeru 3. može biti samo jedno poljoprivredno gospodarstvo kao pravna ili fizička 
osoba koje se bave je primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, upisane u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava i ima prebivalište odnosno sjedište na području Općine Ferdinandovac.  
Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača vršiti će se na način da se sufinancira 
sjeme za umjetnu oplodnju nazimica i krmača, samo za prvo osjemenjivanje u iznosu 20,00 eura po  
nazimici ili  krmači, a najviše dva puta godišnje. 
 

III. 
 
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje: 
 
Mjera 1: sufinanciranje premije osiguranja poljoprivrednih kultura    
 
1. popunjeni OBRAZAC zahtjeva  
2. dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik PG (preslika Rješenja Agencije APPRRR), 
3. preslika zaključene police osiguranja u tekućoj godini, 
4. preslika potvrde osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica, potpisanu od ovlaštene 
    osobe za zastupanje, da je ugovaratelj osiguranja izvršio uplatu 30% police u toj godini, 
5.  preslika obrasca za poticaj od APPRRR u KC-KŽ. županiji (list A i list B) za 2023. godinu, 
6. preslika žiro-računa /IBAN podnositelja zahtjeva. 
7. izjava korisnika potpore o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće  
    godine kao i tijekom prethodne dvije godine, neovisno o razini potpora male vrijednosti, kako bi se   
    izbjegla prekomjerna dodjela državne potpore.  
 
Mjera 2. – sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava i junica 
  
1. popunjeni OBRAZAC zahtjeva  
2. dokaz da je podnositelj zahtijeva upisan u Upisnik PG (preslika Rješenja APPRRR u KC-KŽ županiji), 
3. dokaz da je  krava i/ili  junica koja se osjemenjiva registrirana u JRDŽ, (preslika zahtjeva za potporu    
    od APPRRR u Kc-kž. županiji  za 2023. godinu List A, List C stanje stoke ili potvrdu- posjednički list za    
     stoku od HPA), 
4. presliku pripusnice s podacima o  kravi i/ili  junici  s registarskim brojem  iz registra JRDŽ, 
5. presliku računa ovlaštene ustanove sa podacima o kravi ili junici za koju je izvršila uslugu, 
6. presliku žiro-računa/IBAN podnositelja zahtijeva, 
7. izjava korisnika potpore o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće  
    godine kao i tijekom prethodne dvije godine, neovisno o razini potpora male vrijednosti, kako bi se   
    izbjegla prekomjerna dodjela državne potpore.  
 
 
 



Mjera 3: sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja nazimica i krmača 
 
1. popunjeni OBRAZAC zahtjeva  
2. dokaz da je podnositelj zahtijeva upisan u Upisnik PG (preslika Rješenja APPRRR u KC-KŽ županiji, ili  
    identifikacijska iskaznica - kartica), 
3. presliku potvrde (pripusnice) ovlaštene ustanove koja je izvršila uslugu, 
5. presliku računa ovlaštene ustanove koja je izvršila uslugu, 
6. presliku žiro-računa/IBAN podnositelja zahtijeva, 
7. izjava korisnika potpore o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće  
    godine kao i tijekom prethodne dvije godine, neovisno o razini potpora male vrijednosti, kako bi se   
    izbjegla prekomjerna dodjela državne potpore.  
 

IV. 
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva  
 
Zahtjevi se podnose na propisanom obrascu kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Općine 
Ferdinandovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac ili na web 
stranici: www.ferdinandovac.hr.  
Ispunjeni zahtjevi za sufinanciranje za Mjeru 1., Mjeru 2. i Mjeru 3. s pripadajućom dokumentacijom 
dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ferdinandovac najkasnije do 22. prosinca 2023. 
godine.  
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. 
ovoga Javnog poziva, neće se razmatrati.  
Podnosiocu zahtijeva za sufinanciranje kojeg domaćinstvo (i drugi članovi njegovog domaćinstva) ima 
dugovanja prema Općini po bilo kojem osnovu neće se odobriti sufinanciranje.  

Podnositelj zahtjeva mora ispunjavati sve uvjete iz Programa potpora u poljoprivredi Općine 
Ferdinandovac za 2023. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 40/22). 

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 20.000,00 
eura utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i programa po 
kojem je potpora dodijeljena. 
Zahtjevi se podnose do 22. prosinca 2023. godine odnosno do utroška sredstava.  
 

V. 
 

Zaključak o isplati sufinanciranja donosi općinski načelnik Općine Ferdinandovac na osnovu kojeg će 
Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo Općine Ferdinandovac izvršiti isplatu potpore male 
vrijednosti podnositeljima zahtjeva s područja Općine Ferdinandovac u 2023. godini.  
 

VI. 
Javni poziv biti će objavljen na web stranici Općine Ferdinandovac: www.ferdinandovac.hr  i na 
oglasnoj ploči Općine Ferdinandovac, a sve informacije mogu se dobiti u JUO Općine Ferdinandovac, 
Trg slobode 28, Ferdinandovac, telefon: 048/817-013, ili 048/817-202.  
 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE FERDINANDOVAC 
 

KLASA: 320-01/23-02/1  
URBROJ: 2137-15-23-1  
Ferdinandovac, 16. veljače 2023.  

OPĆINSKI NAČELNIK:  
Vjekoslav Maletić 

http://www.ferdinandovac.hr/

