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Predmet: Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom  

                 razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022. 

  -  na razmatranje i donošenje – dostavlja se -  

 

 Poštovani,  

 

 Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 

5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18, 3/20), u privitku Vam dostavljam na razmatranje i 

donošenje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 

Gospića za razdoblje 2019. – 2022. 

 Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 118/18) uredio je pravila o državnim 

potporama, te u svom članku 36. utvrdio da mjere državne potpore moraju biti usklađene s propisima 

donesenim  temeljem ovoga Zakona i pravila Europske unije o državnim potporama.  

 Davatelji državnih potpora u smislu Zakona su središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne 

i područne (regionalne) samouprave, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Sredstva 

državne potpore davatelji državne potpore osiguravaju u svojim proračunima.  

 Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo za državne potpore, sukladno članku 37. 

ispituje, ocjenjuje i daje mišljenje na prijedloge državnih potpora u odnosu na njihovu usklađenost s 

pravilima Europske unije o državnim potporama iz područja poljoprivrede.  

 Postupajući sukladno navedenom, a nakon provedenog postupka savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću i prethodnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga 

potpora male vrijednosti, Gradsko vijeće Grada Gospića je na sjednici održanoj 13. lipnja 2019. 

donijelo Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 

2022. (u daljnjem tekstu: Program).  

 Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 

2022. godine propisuju se mjere i aktivnosti kojima će se osigurati provedba utvrđenih ciljeva iz 

Programa, te obveza proračunskog planiranja sredstava namijenjenih provedbi Programa, koje će se 

korisnicima odobravati u vidu bespovratne financijske potpore. 



 Osim mjera sadržanih u Programu, Grad Gospić kontinuirano sufinancira umjetno 

osjemenjivanja goveda temeljem odluka Gradonačelnika koje također moraju proći postupak 

ishođenja prethodnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpora male 

vrijednosti, ali zbog visokog postotka iskorištenja kumulativnog iznosa de minimis potpora na 

nacionalnoj razini, Ministarstvo u ovoj godini ne odobrava nove programe i ne povećava planirani 

iznos postojećih.  

 Kako bi dodjela potpora za ovu namjenu bila u skladu s zakonskim i podzakonskim aktima, a 

s obzirom na to da je planirani iznos osiguran postojećim programom dostatan, predlaže se uvrštavanje 

mjere Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda u postojeći Program.  

 Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje Izmjena i dopuna 

Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019. – 2022. 

 

 S poštovanjem,  

 

                                                                                                GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA 

 

                     Karlo Starčević 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20), članka 

11. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ br. 

72/17) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 

1/12, 2/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 7/15, 1/18 i 3/20), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici 

održanoj dana ________________2020. godine, donijelo je 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA GOSPIĆA 

 ZA RAZDOBLJE 2019. – 2022. 

 

Članak  1. 

 U Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Gospića za razdoblje 2019.-

2022.(„Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 04/19), u daljnjem tekstu: Program, članak 7, stavak 2 

mijenja se i glasi: 

 „Sredstva potpore se dodjeljuju putem otvorenog javnog poziva za svaku od utvrđenih mjera, 

osim za Mjeru 4) Razvoj stočarstva i peradarstva, Aktivnost 4. Umjetno osjemenjivanje goveda 

(plotkinja), za koju se sredstva dodjeljuju na temelju ugovora Grada Gospića i Veterinarske 

ambulante Gospić d.o.o., koja je nositelj stručnog zahvata umjetnog osjemenjivanja te koja 

korisnicima cijenu usluge umanjuje za iznos potpore Grada Gospića utvrđen člankom 19. ovog 

Programa. Sredstva se isplaćuju do iskorištenja sredstava osiguranih za svaku proračunsku godinu 

sukladno kriterijima i uvjetima utvrđenim ovim Programom.“ 

 

Članak 2. 

 Članak 19. mijenja se i glasi:  

Potpora se dodjeljuje kako bi se unaprijedio proizvodni potencijal u sektoru mliječnog 

govedarstva, unaprijedio uzgoj ličke janjetine i uzgoj peradi te poboljšao genski potencijal krava 

plotkinja.  

 

• Aktivnost 1 – Potpora za uzgoj mliječnih krava,  

• Aktivnost 2 – Potpora za uzgoj ovaca u svrhu proizvodnje ličke janjetine, 

• Aktivnost 3 – Sufinanciranje nabave peradi.  

• Aktivnost 4–Umjetno osjemenjivanje goveda (plotkinja) 

Za potporu iz stavka 1. Aktivnost 1. ovog članka, potpora se odobrava 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.  

 

Za potporu iz stavka 1. Aktivnost 2. ovog članka odobrava se potpora u iznosu od: 

- 200,00 kn po grlu za nabavu ovaca pasmine ličke pramenke,  

- najveći iznos potpore po korisniku je 5.000,00 kn godišnje.  

 

Za potporu iz stavka 1. Aktivnost 3. ovog članka, odobrava se potpora u iznosu od: 

- 50 kn po kljunu, 

- najveći iznos potpore po korisniku je 5.000,00 kn godišnje.  

 



Za potporu iz stavka 1. Aktivnost 4. ovog članka, odobrava se potpora u iznosu od: 

- 150,00 kuna po osjemenjenom govedu za poljoprivredna gospodarstva koja posjeduju od 

1 -19 krava i junica; 

- 200,00 kuna po osjemenjenom govedu za poljoprivredna gospodarstva koja posjeduju 20 i 

više krava i junica. 

 

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; 

- za potporu iz stavka 1. Aktivnost 1 ovog članka, obavezan je dokaz o predanoj količini 

mlijeka u prethodnoj kalendarskoj godini; 

- za potporu iz stavka 1. Aktivnost 2 ovog članka, obavezan je dokaz o kupnji grla pasmine 

ličke pramenke;  

- za potporu iz stavka 1. Aktivnost 3 ovog članka minimalna količina koja se nabavlja je 

100 komada peradi; 

- za potporu iz stavka 1. Aktivnost 4 ovog članka, Veterinarska ambulanta Gospić d.o.o. 

kao ovlaštenik sredstava potpore dostavlja mjesečni zahtjev s priloženim računima za 

obavljenu uslugu, na kojima mora biti vidljiv potpis korisnika usluge kao jamstvo za 

izvršenje usluge. 

 

Članak 3.  

 U članku 23. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi: 

„Iznimno od stavka 5 ovog članka, kod odobravanja potpore za umjetno osjemenjivanje 

goveda (plotkinja) koju korisnici ostvaruju posredstvom Veterinarske ambulante, Ugovor o dodjeli ove 

potpore sklapaju Gradonačelnik i Veterinarska ambulanta Gospić d.o.o..“ 

 

Članak 4. 

 Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 

vjesniku Grada Gospića“.  

 

       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

       GRADA GOSPIĆA 

 

       Petar Radošević, v.r. 

 

 


