
 

 
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

        GRAD SLUNJ 

     GRADSKO VIJEĆE 

 

KLASA:340-01/20-01/02 

URBROJ:2133/04-03/05-20-3 

Slunj, 4. 11. 2020. 

 

 

Na temelju 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 

i 6/20 – pročišćeni tekst) i članka 2. i članka 10. Zakona o državnim potporama 

(„Narodne novine“ br. 47/14, 69/17) te Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. 

prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na de minimis potpore, Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj 33. sjednici održanoj 

dana  4. 11. 2020. godine, donosi 

 

 

PROGRAM 

subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija 

 

 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se uvjeti i način dodjele subvencije tvrtki Autopromet d.d. sa 

sjedištem u Slunju, Petra Svačića 7. 

Cilj dodjele subvencije je održivost nerentabilnih autobusnih linija koje su od važnosti 

radi povezivanja javnim prijevozom Slunja sa Karlovcem kao središtem Karlovačke 

županije, s čime bi osigurali rješavanje životnih potreba stanovnika Slunja koji ovise o 

javnom prijevozu.  

 

Članak 2. 

Ovaj Program potpore predstavlja de minimis potporu ili potporu male vrijednosti (u 

daljnjem tekstu: potpora) u skladu s pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. od 

18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na de minimis potpore.  

Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, 

čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem 

tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine, koje 

obuhvaća tekuću i prethodne dvije godine, neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje 

potporu male vrijednosti. 

 

Članak 3. 

Potpora male vrijednosti koja je predmet ovog Programa dodjeljuje se u obliku mjesečne 

potpore kojom se subvencionira prijevoz putnika za razdoblje od 01. rujna do 31. 12. 

2020. godine, u cilju održivosti slijedećih autobusnih linija, koje voze radnim danom od 

ponedjeljka do petka:  

 

linija Slunj – Karlovac sa polascima iz Slunja u 13,00 sati i 15,15 sati;  

linija Karlovac – Slunj sa polascima iz Karlovca u 06,40 sati, 14,15 sati i 19,00 sati. 

 

Mjesečni iznos potpore po svakoj liniji iz stavka 1. ovog članka iznosi 2.040 kn. 



 

Članak 4. 

Sredstva za isplatu subvencije osigurana su u Proračunu Grada Slunja za 2020. godinu 

unutar Razdjela 003, Glave 00302, programa 1027 „Razvoj prometa“, aktivnost 

A100082, Subvencioniranje autobusne linije Slunj – Karlovac u ukupnom iznosu od 

40.800 kn, konto 352. 

Iznos odobrene i doznačene subvencije na godišnjoj razini ne može iznositi više od 

proračunom osiguranih sredstava iz prethodnog stavka.  

 

Članak 5. 

Potpora se isplaćuje mjesečno, temeljem zahtjeva Autopromet d.d., koji je dužan 

obrazložiti zahtjev temeljem kojeg traži isplatu potpore. 

O zahtjevu iz prethodnog stavka odlučuje Gradonačelnik. 

Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo za praćenje provedbe ovog Programa. 

Autopromet d.d. dužan je dostaviti Izvješće o utrošku doznačenih sredstava po isteku 

tekućeg mjeseca u kojemu treba detaljno opravdati dodijeljenu potporu s podacima o 

broju prodanih karata dnevnih i/ili mjesečnih i dr. podacima vezanim uz predmetne 

autobusne linije. 

 

Članak 6. 

Potpora se isplaćuje samo za nerentabilne autobusne linije, a Autopromet d.d. obvezuje 

se, ukoliko se pokaže da neka od linija prestane biti nerentabilna, o tome obavijestiti 

Grad Slunj kao davatelja potpore male vrijednosti, koji će temeljem toga obustaviti 

isplatu predmetne potpore u odgovarajućem iznosu.  

 

Članak 7. 

Nadležna tijela Grada imaju pravo u svakom trenutku zatražiti izvješće i/ili dodatna 

pojašnjenja vezano uz isplaćene potpore ili u tu svrhu obaviti nadzor nad trošenjem 

doznačenih sredstava. 

 

Članak 8. 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od objave u „Službenom Glasniku Grada Slunja“, 

a primjenjuje se od 01. rujna 2020. godine. 

 

 
PREDSJEDNIK 

                                GRADSKOG VIJEĆA 

 

Ivan Bogović 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

  
REPUBLIKA    HRVATSKA 
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

            GRAD SLUNJ 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, 

DRUŠTVENE DJELATNOSTI I  
KOMUNALNI SUSTAV 
Odsjek za gospodarstvo 

 
Slunj, 28. 10. 2020. 

 
 

 
 
        GRADSKO VIJEĆE 

 
 

 
 
PREDMET: Program subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija 

- obrazloženje  
 

 
 
 

Program subvencioniranja nerentabilnih autobusnih linija donosi se 
temeljem Zakona o državnim potporama (NN br. 47/14, 69/17) kojim je 

regulirano davanje državnih potpora i potpora male vrijednosti. 
 
Kako se tijekom početka školske godine pojavio problem putovanja 

školske djece koja su upisala Srednju školu u Karlovcu, kao i putovanja drugih 
putnika koji ovise o javnom prijevozu, a putuju u Karlovac (ili iz Karlovca) zbog 

posla ili drugih potreba, Grad Slunj je osigurao sredstva za pomoć tvrtci 
Autopromet d.d. kako bi kroz sufinanciranje dijela nerentabilnih autobusnih linija  
osigurao povezivanje Slunja sa Karlovcem, dok se situacija sa koronavirusom ne 

smiri, za 5 autobusnih linija.  
 

 
 

 

 
 

 
         VODITELJ ODSJEKA 
            Irena Mateša 

 
 



 

 
 

 


