REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PETLOVAC
Općinski načelnik
KLASA: 402-07/19-01/02
URBROJ: 2100/07-01-19-2
Petlovac, 15. travnja 2019.
Temeljem članka 4. Odluke o dodjeli potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
te novoosnovanim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Petlovac u 2019.
godini KLASA: 402-07/19-01/02, URBROJ: 2100/07-01-19-1 od 12. travnja 2019. godine te članka
36. Statuta Općine Petlovac („Službeni glasnik Općine Petlovac“ br. 14/09, 1/10, 3/13 i 1/18) načelnik
Općine Petlovac objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva
te novoosnovanim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
na području Općine Petlovac u 2019. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Općine
Petlovac za 2019. godinu za dodjelu potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva te
novoosnovanim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Petlovac (nastavno:
Općina) u 2019. godini.
Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz
Proračuna Općine za 2019. godinu.
2. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE
Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva dodjeljuje se za osnivanje subjekta
malog gospodarstva i iznosi 4.000,00 kuna po jednom odobrenom Zahtjevu.
Potpora novoosnovanim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima dodjeljuje se za
osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i iznosi 5.000,00 kuna po jednom odobrenom
Zahtjevu.
Potpore se dodjeljuju za subjekte malog gospodarstva te obiteljska poljoprivredna
gospodarstva osnovana tijekom 2019. godine.
3. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
Pravo prijave za korištenje potpore imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva i subjekti
malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02,
63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koji imaju sjedište na području Općine Petlovac, koji nemaju
nepodmirenih obveza prema Općini Petlovac i koji podnesu pravovremen Zahtjev u pisanom obliku.
Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko
korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz općinskog proračuna.
Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u
postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom
obrascu.
-

Podnositelj prijavi za dodjelu potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
Dokaz o registraciji/upisu podnositelja iz kojeg je vidljivo da je subjekt malog
gospodarstva/obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo osnovano u godini za koju se podnosi
Zahtjev te da se sjedište podnositelja nalazi na području Općine Petlovac,
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
Potvrda „transakcija 117“ koju izdaje nadležni Zavod za mirovinsko osiguranje,
Ovjerenu izjavu kod javnog bilježnika da će novoosnovani subjekt malog
gospodarstva/obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo poslovati, na području Općine Petlovac,
najmanje godinu dana od registracije istog,
potvrda Porezne uprave kojom dokazuje da su podmirene obveze plaćanja dospjelih poreznih
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
Potvrda o podmirenju obveza prema Općini Petlovac (Potvrdu izdaje Općina Petlovac),
Preslika osobne iskaznice ili Potvrda o prebivalištu ovlaštene osobe subjekta malog
gospodarstva/nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (izdaje Policijska uprava).

5. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijavni obrazac i obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja mogu se podići u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac ili na internetskim stranicama Općine
www.petlovac.hr, te se isti s propisanom dokumentacijom dostavlja osobno ili na adresu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Petlovac, Rade Končara 31, 31321 Petlovac.
Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Općine .
Javni poziv je otvoren od 14. travnja do 13. prosinca 2019. godine.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petlovac ili na
telefon 031/639-630 i 031/747-176.
6. OSTALE INFORMACIJE
Za podnositelja zahtjeva koji ostvaruje pravo na isplatu novčane potpore, načelnik Općine
Petlovac donosi Odluku o dodjeli novčane potpore te s istim sklapa Sporazum o međusobnoj suradnji
kojim će se regulirati prava i obveze vezano uz dodjelu novčane potpore.
Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine Petlovac za 2019.
godinu za tu namjenu.
Sredstva za isplatu potpore osigurana su u Proračunu Općine Petlovac za 2019. godinu,
predviđena u Glavi 00106 – Gospodarstvo, poljoprivreda i turizam, iz Programa 1020 – Razvoj
poljoprivrede, gospodarstva i turizma, koji se provodi kroz Aktivnost A102021 – Lokalni projekat
razvoja malog gospodarstva - potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima, na stavci rashoda 35232 –
Subvencije obrtnicima, u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna te kroz Aktivnost A102034 –
Sufinanciranje novonastalih OPG-a, na stavci rashoda 35231 – Subvencije poljoprivrednicima, u
ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.
Korisnik koji ostvari pravo na isplatu potpore temeljem ovog Javnog poziva, ne može ostvariti
pravo na korištenje neke druge potpore iz Proračuna Općine Petlovac tijekom 2019. godine.

