
  

 

 

 

 

REPUBLIKA    HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

        GRAD SLUNJ 

Upravni odjel za gospodarstvo, društvene 

djelatnosti i komunalni sustav 

Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

 

KLASA: 320-02/22-01/06 

URBROJ: 2133-04-04/02-22-1 

Slunj, 01. 04. 2022. godina 

          

Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024. godinu 

(„Službeni Glasnik Grada Slunja“ br. 3/22) i pozitivnog Mišljenje Ministarstva poljoprivrede o 

usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti Programa potpora poljoprivredi na području 

Grada Slunja za 2022-2024. godinu (KLASA: 404-01/22-01/27; URBROJ: 525-08/0245-22-2) 

od 10. 03. 2022., Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni sustav, 

Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Slunja, raspisuje  

 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Slunja 

u 2022. godini 

 

 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti temeljem „Programa potpora 

poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022. – 2024. godinu“ („Službeni glasnik Grada 

Slunja“ br. 3/22).  

 

Potpore male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore) su bespovratna novčana sredstva koja 

se isplaćuju iz Proračuna Grada Slunja u cilju stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj 

poljoprivrede. 

 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima (EU) o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju, prema Uredbi Komisije (EU) broj 1407 od 18. prosinca 2013. 

godine (u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013), Uredbi broj 2020/972 od 02. srpnja 2020. o 

izmjeni Uredbe (EU) broj 1407/213 (u daljnjem tekstu: Uredba 2020/972), Uredbi Komisije 

(EU) broj 1408 od 18. prosinca 2013. godine (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013) te Uredbi 

Komisije (EU) broj 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) broj 

1408/2013 (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije 2019/316) o primjeni člnaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru. 

 



II. KORISNICI POTPORA 
 

Korisnici mjera ovog Programa su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik 

poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (najmanje 1 godinu prije 

podnošenja zahtjeva), koja imaju prebivalište/sjedište na području Grada Slunja i obavljaju 

poljoprivrednu djelatnost na tom području. 

Iznimno od stavka 1. ove točke, korisnici mjera mogu biti i poljoprivredna gospodarstva sa 

prebivalištem/sjedištem izvan Grada Slunja koja imaju poljoprivredne površine i obavljaju 

poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu, na području Grada Slunja (uz uvjet da su 

upisani u Upisnik najmanje 1 godinu prije podnošenja zahtjeva). 

 

Prihvatljivi korisnici su: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno 

poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 

trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga 

pravna osoba (u nastavku: poljoprivredna gospodarstva), a koja zadovoljavaju kriterije 

propisane za pojedine mjere, te imaju podmirene sve dospjele novčene obveze prema državi, 

Gradu Slunju i tvrtkama u vlasništvu Grada.  

 

 

III. MJERE ZA UNAPRJEĐENJE  POLJOPRIVREDE U 2022. GODINI MOGU SE 

OSTVARITI ZA: 

 

Mjera 1. – Potpora za nabavku mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu    

                  poljoprivrednu proizvodnju 

Mjera 2. – Potpora za usijavanje travnjaka 

Mjera 3. – Potpora za osjemenjivanje krava /krmača 

Mjera 4. – Potpore za preradu, trženje, opremanje i marketing poljoprivrednih  

                  proizvoda. 

 

 

IV. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Kriteriji za dodjelu sredstava i njihova visina, te potrebna dokumentacija propisani su 

Programom potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022. – 2024. godinu koji čini 

prilog Javnom pozivu. 

 

 

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELA SREDSTVA 

 

Zahtjevi za potpore u 2022. godini za sve mjere podnose se na propisanom obrascu sa 

pripadajućom dokumentacijom do 30. studenog 2022. godine ili do iskorištenja planiranih 

sredstava, u pisarnicu Grada Slunja ili se mogu poslati poštom na adresu:  

 

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47 240 Slunj.  

 

Potpore se rješavaju kontinuirano prema redoslijedu prispijeća, do utroška sredstava 

planiranih Proračunom Grada Slunja za 2022. godinu, u skladu sa kriterijima i na način propisan 

Programom potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024. godine. 

 

 



VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

  

Najviši iznos potpore koji može ostvariti jedno poljoprivrednog gospodarstvo u tekućoj 

godini po svim mjerama je 20.000,00 kn. 

Prihvatljivi troškovi su oni koji su nastali od 01.01. 2022. godine. 

Pravo na potporu ne može se ostvariti za ulaganja za koja je ili će biti dodijeljena potpora 

iz drugog javnog izvora financiranja (nema dvostrukog financiranja). 

Ukupan iznos potpore male vrijednosti po Uredbi Komisije (EU) 1408/2013. i Uredbi 

Komisije (EU) 2019/316 koji je dodijeljen jednom poduzetniku iz bilo kojeg izvora ne smije 

prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a, tijekom razdoblja od tri fiskalne godine. 

Ukupan iznos potpora male vrijednosti po Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013. i Uredbi 

komisije (EU) 2020/972 koji je dodijeljen jednom poduzetniku iz bilo kojeg izvora ne smije 

prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a, tijekom razdoblja od tri fiskalne godine. 

 

VII. INFORMACIJE  

 

Propisani obrasci zahtjeva za sve vrste potpora i Program nalaze se na službenoj web 

stranici Grada Slunja ili se mogu preuzeti u Odsjeku za gospodarstvo i društvene djelatnosti 

Grada Slunja. 

Sve potrebne upute i informacije vezane za ovaj javni poziv, mogu se dobiti u Odsjeku 

za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na tel.: 047/674-710, ili putem e-maila: 

irena.matesa@slunj.hr . 

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

www.slunj.hr . 

 

 

 

         Stručni suradnik 

                                                                                                          za gospodarstvo 

 

         Irena Mateša, v.r.  

mailto:irena.matesa@slunj.hr
http://www.slunj.hr/

