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Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2017.g. 

(„Službeni Glasnik Grada Slunja“ 5/17), Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 

gospodarstvo Grada Slunja raspisuje  

 

JAVNI POZIV 

Grada Slunja za dodjelu bespovratnih potpora 

poljoprivredi u 2017.g. 

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u poljoprivredi temeljem 

„Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2017.g.“  

 

Bespovratne potpore dodjeljuju se kao potpora stočarstvu kroz subvenciju nabavke 

sjemenskog materijala za usijavanje travnjaka.  

 

Bespovratne potpore po ovom Javnom pozivu predstavljaju potpore male vrijednosti i 

dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom 

razvoju propisanim Uredbom komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. 12. 2013.g. o primjeni 

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

poljoprivrednom sektoru.  

 

2. KORISNICI POTPORE 

 

Korisnici potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) s područja Grada 

Slunja upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik)  

Potpora će se odobriti korisniku za nabavljeni deklarirani sjemenski materijal za 

usijavanje travnjaka koji je nabavljen i usijan u 2017.g.  

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 60% od nabavne cijene 

sjemenskog materijala (bez PDV-a), a najviše do 4.000,00 kn po korisniku godišnje, od 

čega 30% sufinancira Grad Slunj, a 30% sufinancira Karlovačka županija. Ukupan iznos 

potpore isplaćuje se iz Proračuna Grada Slunja. 

 

 

3. UVJETI DODJELE POTPORE su: 

- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik kao fizička osoba – obiteljsko 

poljoprivredno gospodarstvo s prebivalištem u Slunju 

- da obavlja poljoprivrednu djelatnost na području Grada Slunja 

- da je usijao travnjak na površini najmanje 1,5 hektar. 

 



Sukladno članku 3. Uredbe komisije 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti 

koji je dodijeljen jednom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili 

svrhu potpore.  

 

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 

izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 

izvora.  

 

Grad Slunj dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora 

male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 

 

4. POSTUPAK DODJELE 

 

Zahtjev za potporu podnosi se osobno ili poštom na  propisanom obrascu s pripadajućom 

dokumentacijom na adresu: 

 

GRAD SLUNJ 

Odsjek za gospodarstvo 

Trg dr. Franje TuĎmana 12, 

47240 Slunj 

 

Potrebna dokumentacija:  

- zahtjev potpisan od nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

- preslika osobne iskaznice 

- preslika dokaza o upisu u Upisnik  

- preslika računa za kupljeni deklarirani sjemenski materijal za usijavanje 

travnjaka iz 2017.g.(uz davanje na uvid originalnog računa) 

- dokaz o plaćanju računa ukoliko se radi o bezgotovinskom plaćanju, 

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 

- preslika bankovnog računa korisnika 

 

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava predviĎenih Proračunom Grada Slunja u 

2017.g. 

 

Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 30. 11. 2017.g. 

 

Kontrolu namjenskog utroška sredstava provest će Odsjek za gospodarstvo Grada Slunja. 

Ako se utvrdi da korisnik potpore nije usijao travnjak za koji je ostvario državnu potporu, 

dužan je izvršiti povrat sredstava u Proračun Grada Slunja u roku 30 dana od donošenja 

Rješenja o povratu sredstava.  

 

Informacije o javnom pozivu mogu se dobiti u Odsjeku za gospodarstvo Grada Slunja ili 

na telefon: 047/777 102. 

 

5. OSTALE ODREDBE 

Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i na službenoj web-stranici Grada Slunja.  

 

 

 

 

 

 

         VODITELJ ODSJEKA 

 

            Irena Mateša, v.r. 


