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PREDMET: Rezultati Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 1. Potpora 

investicijama u poljoprivredna gospodarstva Podmjera 1.4., za 2021. godinu iz Programa 

potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za razdoblje 2021. - 

2025. godine 

 
Na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potporu sukladno članku 12. Programa 

potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za razdoblje 2021. - 

2025. godine, objavljenog dana 25.02.2021.godine na službenim web stranicama, Općina 

Otok objavljuje  

REZULTATE 

Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potporu iz Programa potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok, Mjera 1. Podmjera 1.4. za 

2021.godinu 

 

I. 

Rang lista podnositelja zahtjeva za potporu koji su udovoljili uvjetima Programa i Javnog 

poziva za 2021. godinu, a koji su utvrđeni sustavom rangiranja prijava po redoslijedu 

zaprimanja u odnosu na visinu osiguranih proračunskih sredstava: 

 

R. 

br. 

OPG  

(naziv, nositelj, adresa, OIB) 

Iznos 

prihvatljivog 

troška, kn 

Odobreni iznos 

potpore, kn 

Ugovor (potpora za 

troškove koji će tek 

nastati) /Odluka 
(refundacija već 

nastalog troška) 

Mjera 1. Potpora investicijama u poljoprivredna gospodarstva  

Podmjera 1.4. Ulaganje u podizanje ili obnovu trajnih nasada iz Programa potpora u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok za razdoblje 2021. - 2025. 

godine 

1. OPG AKRAP ANTE 

RUDA 52 

 

8.825,88 4.412,94 UGOVOR  

 



2. OPG VINOGRADINA  

PUPIĆ-BAKRAČ ANTE 

OTOK, PRIBLAĆE 89 

 

14.846,50 5.000,00 UGOVOR  

 

 

 

II. 

Javnom objavom ovih Rezultata na službenoj web stranici svi podnositelji zahtjeva se 

smatraju obaviještenima o rezultatu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potporu de 

minimis iz Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Otok, za 

2021.godinu, sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. 

o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de 

minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24.12.2013) te članak 6. Uredbe Komisije 

(EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije. 

 

 

 

 

 

 

 


