NACRT
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/20-01/06
URBROJ: 2133/04-04/02-20-1
Slunj, 14. 05. 2020. god.
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20) te
članka 25. stavka 1. podstavka 18. Statuta Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“
broj 20/09, 06/13, 15/13, 3/15 i „Službeni glasnik Grada Slunja“ br. 1/18, 2/20),Gradsko
vijeće Grada Slunja na ________ sjednici održanoj dana __________ 2020.g., donijelo
je

PROGRAM
potpora poljoprivredi na području Grada Slunja
za 2020.g.
OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se mjere za unapređenje poljoprivrede za koje će Grad Slunj
u 2020.g. dodjeljivati potpore male vrijednosti, te kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore male vrijednosti (u daljenjem tekstu: potpore) su bespovratna novčana sredstva
koja se isplaćuju iz Proračuna Grada Slunja.
Članak 2.
Potpore malih vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanih Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18.
prosinca 2013.g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o financiranju Europske unije na
potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013).
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 ovaj se Program primjenjuje na potpore
dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih
proizvoda, osim:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih
na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, to jest potpore koje su izravno
vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom
mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, “poljoprivredni proizvod” znači proizvod iz Priloga
I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture
obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Članak 3.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jednom poduzetniku 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.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
Članak 4.
Korisnici potpore koje dodjeljuje Grad Slunj su poljoprivredna gospodarstva registrirana
kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt registriran za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te koji
imaju prebivalište/sjedište i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Grada
Slunja.
Članak 5.
Mjere za unapređenje poljoprivrede u 2019. godini su:
1. Subvencija za osjemenjivanje krava i/ili krmača u iznosu od 200,00 kn po
kravi/krmači za prvo osjemenjivanje (u koju su uključeni svi troškovi vezani za
postupak osjemenjivanja).
2. Subvencija za usijavanje travnjaka u iznosu 60% od ukupnog iznosa računa za
za nabavljeni sjemenski materijal (bez PDV-a), a najviše do 4.000,00 kn po korisniku.
Minimalna količina nabavljenog sjemenskog materijala je 40 kg.
POSTUPAK I KRITERIJI DODJELE POTPORE
Članak 6.
U svrhu dodjele potpore objavit će se Javni poziv na službenoj internetskoj stranici Grada
Slunja (www.slunj.hr).
Zahtjev za potporu podnosi
nositelj poljoprivrednog gospodarstva na propisanom
obrazcu uz priloženu obaveznu dokumentaciju: presliku dokaza o upisu u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, presliku računa na temelju kojeg se traži isplata
subvencije za troškove nastale u 2020.g., dokaz o plaćanju računa i Izjavu o korištenim
potporama male vrijednosti u posljednje tri godine.
Za poljoprivrednike koji nisu upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava prilaže se
preslika dokaza o upisu u Registar Hrvatske poljoprivredne agencije.
Zahtjevi se podnose zaključno do 15. prosinca 2020.g., te se rješavaju prema redoslijedu
prispjeća do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Slunja za 2020.g.

Članak 7.
Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u Proračunu Grada Slunja za 2019.
godinu, Program 1008: Poticanje razvoja gospodarstva, Aktivnost A100013: Poticanje
razvoja poljoprivrede, podskupina 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,
poljoprivrednicima i obrtnicima van javnog sektora.
Izvori sredstava za realizaciju ovog Programa su opći prihodi i tekuće pomoći iz
županijskog proračuna (ako budu odobrene).
Članak 8.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja
potpore.
Ukoliko se utvrdi da korisnik nije namjenski utrošio potporu ili je Zahtjevu za potporu
priložio dokumentaciju koja ne odgovara stvarnom stanju, obvezan je dobivenu potporu
vratiti u Proračun Grada Slunja.
Članak 9.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo Grada Slunja za provedbu
ovog Programa.
Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Slunja“.
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