REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SLUNJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/22-01/03
URBROJ: 2133-04-04/02-22-1
Slunj, _______. 2022.
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20,
127/20, 52/21) 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, 6/20, 3/21 i 5/21-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Slunja na ________
sjednici održanoj dana __________ 2022.godine, donijelo je

PROGRAM
potpora poljoprivredi na području Grada Slunja
za 2022. – 2024. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim programom utvrđuju se mjere za unapređenje poljoprivrede za koje će Grad Slunj u
razdoblju 2022.-2024. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti, te kriteriji i postupak
dodjele potpora.
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 i zadržavanje stanovništva na ruralnim područjima.
Članak 2.
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.

Članak 3.
Potpore male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuju se
sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
propisanih Uredbama Komisije (EU) br. 14.08/2013 i 2019/316, a koje se u ovom
Programu odnose na Mjeru 1., Mjeru 2. i Mjeru 3.
Sukladno članku 1. Uredbi 1408/2013 i 2019/316 potpore se dodjeljuju poduzetnicima
koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
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. Uredbi 1408/2013 i 2019/316, “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 4.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i 2019/316 pod pojmom „jedan
poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih
međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom
poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema
ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog
ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u
skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do
(d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Članak 5.
Potpore za Mjeru 4. dodjeljuju se sukladno Uredbi broj 1407/2013 i 2020/972, koja se
primjenjuje na potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima
osim na:
a) Potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i
akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000;
b) Potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji
poljoprivrednih proizvoda;
c) Potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja
na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slijedećim slučajevima:

-

Ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih prizvoda
kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici
u pitanju;
- Ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim i potpunim prenošenjem na
primarne proizvođače;
d) Potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno
potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i
funkconiranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s
izvoznom djelatnošću;
e) Potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.
Pod pojmom „jedan poduzetnik“ podrazumijeva se sve navedeno u članku 4. ovog
Programa.
Članak 6.
Sukladno članku 3. Uredbe br. 1408/2013 i 2019/316, ukupan iznos de minimis potpore
koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom
razdoblja od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili
svrhu potpore.
Sukladno članku 3. Uredbe br. 1407/2013 i 2020/972, ukupan iznos de minimis potpore
koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 200.000,00 EUR-a
tijekom razdoblja od tri fiskalne godine.
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli
de minimis potpore uzimaju u obzir ukupan iznos de minimis potpore dodijeljen u
predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
Članak 7.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima
primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316 i Uredbi
1407/2013 i 2020/972.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti Potvrdu da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i 2019/316 i Uredbi 1407/2013 i
2020/972.
KORISNICI MJERA
Članak 8.
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. ovog članka, 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 upisa 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).

POPIS MJERA
Članak 9.
Mjere za unapređenje poljoprivrede u 2022. godini su:
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
MJERA 1. POTPORA ZA NABAVKU MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME ZA
PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU
Članak 10.
Potpora se može ostvariti za nabavku nove mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu
poljoprivrednu proizvodnju, u
- povrćarstvu, ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu, ljekovitom bilju, uljaricama,
stočarstvu, pčelarstvu i dr.
Nisu prihvatljivi troškovi:
1. za nabavku malčera, osim:
•

•
•

specijaliziranih malčera u voćarstvu – opremljenih sustavom za unutar rednu
obradu, uz uvjet da poljoprivrednik ima minimalnu površinu nasada voćnjaka 0,5
ha, odnosno vinograda ili bobičastog voća 0,25 ha (dokaz podaci iz ARKOD sustava,
odnosno vinogradarskog registra);
u ratarstvu, uz uvjet da u ARKOD sustavu ima u trenutku prijave najmanje 3 ha
poljoprivrednog zemljišta pod ratarskim usjevima (obavezan dokaz iz ARKOD-a)
u stočarstvu, uz uvjet da u Jedinstvenom registru domaćih životinja (u daljnjem
tekstu: JRDŽ) ima u trenutku prijave registrirana najmanje 3 uvjetna grla
(obavezan dokaz o broju stoke upisane u JRDŽ);

2. za nabavku kosilica, osim traktorskih kosa (strižne, roto) i/ili samohodnih strižnih
kosilica BCS i/ili trimer kosilica i to:
- u stočarstvu, uz uzvjet da u JRDŽ u trenutku prijave ima registrirana najmanje 3
uvjetna grla (obavezan dokaz o broju stoke upisan u JRDŽ)
- u voćarstvu (obavezan dokaz o minimalno 0,5 ha voćnjaka upisan u ARKOD, i/ili dokaz
o minimalno 0,25 ha bobičastog voća i jagoda upisan u ARKOD).
Iznos potpore je do 50% prihvatljivih troškova po računu (iznos bez PDV-a za korisnike
potpora koji su u sustavu PDV-a), a najviši iznos potpore je do 15.000,00 kuna/po
korisniku/godišnje.

Uz prijavu za potporu, osim propisane dokumentacije, prilaže se dodatna dokumentacija:
- preslika računa (ili ponuda/predračun) i dokaz o plaćanju
- fotodokumentacija nabavljene mehanizacije, strojeva i/ili opreme
- za nabavku malčera i kosilica dostavlja se specifikacija nabavljenih strojeva
- za mehanizaciju koja podliježe registraciji vozila dostavlja se važeća prometna
dozvola na ime korisnika potpore.
Ako se kod prijave na natječaj prilaže ponuda ili predračun, ostala dokumentacija
pobrojana u prethodnom stavku se prilaže nakon provedene nabave.
MJERA 2. POTPORE ZA USIJAVANJE TRAVNJAKA
Članak 11.
Potpora se može ostvariti za nabavku i usijavanje deklariranog sjemenskog materijala za
usijavanje travnjaka.
Iznos potpore je do 50% prihvatljivih troškova po računu (iznos bez PDV-a za korisnike
potpora koji su u sustavu PDV-a), a najviši iznos potpore je 2.000,00 kn po korisniku.
Potporu mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva koja se bave stočarstvom, a minimalni
iznos troška za koji se može ostvariti potpora je 1.500,00 kn.
Uz prijavu za potporu, osim propisane dokumentacije, obavezno se prilaže:
- preslika računa i dokaz o plaćanju.
MJERA 3. POTPORE ZA OSJEMENJIVANJE KRAVA/KRMAČA
Članak 12.
Potpora za sufinanciranje osjemenjivanja krava i/ili krmača u iznosu od 200,00 kn po
kravi/krmači za prvo osjemenjivanje temeljem izdanog računa od ovlaštene veterinarske
stanice.
Najviši iznos potpore po korisniku/godišnje je 2.000,00 kn.
Uz prijavu za potporu, osim propisane dokumentacije, obavezno se prilaže:
- preslika računa i dokaz o plaćanju.
MJERA 4. POTPORE ZA PRERADU,
POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

TRŽENJE,

OPREMANJE

I

MARKETING

Članak 13.
Potpora se odobrava za nabavku opreme koja je u funkciji prerade poljoprivrednih
proizvoda, te njihove daljnje prodaje, kao i za opremanje i marketing poljoprivrednih
proizvoda.
Prihvatljivi su slijedeći troškovi:
- nabava opreme za preradu, sušenje, pakiranje voća, povrća i dr. poljoprivrednih
proizvoda,
- nabava opreme za mini sirane i/ili proizvode od mlijeka,
- opremanje prostora za preradu mesa,
- nabava opreme za pčelarstvo,
- troškovi opremanja proizvoda,

- troškovi marketinga i oglašavanja (izrada web stranice, prospekata i sl.)
- nabavka ambalaže za prodaju i trženje.
Kod potpora za opremanje proizvoda prihvatljivi su troškovi izrade idejnog rješenja,
dizajna, grafičke pripreme za tisak znaka, etikete i/ili prateće ambalaže.
Cilj je dodjele potpore potaknuti ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda i
njihov plasman na tržištu te povećanje ponude domaćih proizvoda koji se mogu plasirati u
turističkoj ponudi Slunja.
Uvjet za dodjelu potpore je da poljoprivredno gospodarstvo proizvodi sirovinu ili dio
sirovine potrebne za preradu na svom poljoprivrednom gospodarstvu ili se već bavi
preradom poljoprivrednih proizvoda.
Potpora se može ostvariti za ulaganja u minimalnom iznosu 10.000,00 kn, a najviši iznos
potpore koju korisnik može ostvariti je 20.000,00 kn.
Uz prijavu za potporu, osim propisane dokumentacije, obavezno se prilaže:
- preslika računa (ili ponuda/predračun) i dokaz o plaćanju
- fotodokumentacija.
Ako se kod prijave na natječaj prilaže ponuda ili predračun, ostala dokumentacija
pobrojana u prethodnom stavku se prilaže nakon provedene nabave.
POSTUPAK I DRUGI UVJETI KOD DODJELE POTPORA
Članak 14.
U svrhu dodjele potpora po ovom Programu objavit će se Javni poziv na službenoj stranici
(www.slunj.hr) i na oglasnoj ploči Grada Slunja.
Javni poziv raspisuje Upravni odjel za gospodarstvo, društvene djelatnosti i komunalni
sustav, Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Slunja, koji je zadužen za
njegovu provedbu.
Prijava na javni poziv podnosi se na propisanom obrascu, uz koji se prilaže odgovarajuća
dokumentacija određena u obrascu zahtjeva koja obuhvaća opću dokumentaciju (potrebno
za sve potpore) kao i posebnu dokumentaciju (propisanu za pojedine mjere potpore).
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, do iskorištenja sredstava osiguranih
proračunom za te namjene.
Sa korisnicima potpore za mjere 1. i 4. sklapa se Ugovor o dodjeli potpore, u kojemu se
reguliraju prava i obveze korisnika potpore, a za mjeru 2. i 3. Odsjek donosi Rješenje o
odobrenju potpore.
Pravo na potporu ne može se ostvariti za ulaganja za koja je ili će biti dodijeljena potpora
iz drugoga javnog izvora (nema dvostrukog financiranja).
Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti temeljem ovog Programa, po svim
mjerama je 20.000,00 kn.
Troškovi po svim mjerama u ovom Programu prihvatljivi su od 01. 01. 2022. godine.
Zahtjevi se podnose do 30. studenog 2022., odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih
u proračunu.

Članak 15.
Pravo na potporu ostvaruju samo oni korisnici koji nemaju nepodmirenih dugovanja prema
Gradu Slunju, pravnim osobama u vlasništvu Grada, te dugovanja na temelju javnih
davanja.
Nepostojanje dugovanja iz stavka 1. ovog članka na temelju javnih davanja dokazuje se
potvrdom Porezne uprave koju prilaže uz Zahtjev za potporu, a nepostojanje duga po
ostalim osnovama će se utvrditi po službenoj dužnosti.
DOKUMENTACIJA
Članak 16.
Prijavu na javni poziv podnosi nositelj poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu:
podnositelj prijave) na propisanom obrascu, uz priloženu slijedeću dokumentaciju:
1.
2.
3.
4.

preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
preslika upisa u odgovarajući registar (pravne osobe, obrt)
preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
preslika Zahtjeva za potporu (zadnji koji je predan Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju)
razvoju
5. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga
6. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede (na
propisanom obrascu) sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013,
2019/316 i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 i 2020/972.
7. druga dokumentacija propisana uz određene mjere.

Članak 17.
Za provedbu ovog Programa u Proračunu Grada Slunja osigurana su sredstva u ukupnom
iznosu od 360.000 kn za razdoblje 2022., 2023. i 2024. godinu., odnosno 120.000 kn
godišnje.
Sredstva su u Proračunu Grada Slunja za 2022. godinu planirana na slijedećim stavkama:
Program 1008 - Poticanje razvoja gospodarstva, Aktivnost - Poticanje razvoja
poljoprivrede, podskupina 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,
poljoprivrednicima i obrtnicima van javnog sektora i podskupina 386 Kapitalne pomoći.
Članak 18.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja
potpore.

Ukoliko se utvrdi da korisnik nije namjenski utrošio potporu ili je kod ostvarivanja potpore
priložio dokumentaciju koja ne odgovara stvarnom stanju, te ukoliko ne provede ulaganje
za koje je ostvario potporu, obvezan je dobivenu potporu vratiti u Proračun Grada Slunja.
Korisnici potpore koji su ostvarili potporu iz mjere 1. i mjere 4. za nabavku opreme,
strojeva i mehanizacije za čiju su kupnju ostvarili potporu kroz ovaj Program, ne smiju
istu prodati najmanje 3 godine od sklapanja ugovora o dodjeli potpore.

Članak 19.
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Slunja“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Jure Katić

