
                             
                REPUBLIKA HRVATSKA 
 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA      
         OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 
           O p ć i n s k i   n a č e l n i k 
 
KLASA:  320-01/16-01/31  

URBROJ: 2117/08-07-17-6 

Srebreno, 07. ožujka 2017. 
 
 
Na temelju članka 6. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Župa dubrovačka za 
2017. godinu., Klasa: 320-01/16-01/31; Urbroj: 2117/08-02-16-01 od 15. prosinca 2016.  („Službeni 
glasnik Općine Župa dubrovačka br.28/16), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male 
vrijednosti Ministarstva poljoprivrede Klasa: 404-01/16-01/100, Urbroj:525-07/0882-16-2 od 13. 
prosinca 2016. , te članka 48. Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni glasnik Općine Župa 
dubrovačka“ br. 8/09 i 6/13), Načelnik Općine Župa dubrovačka raspisuje 
 

JAVNI POZIV 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 

Župa dubrovačka u 2017. godini 
 

Članak 1. 
Općina Župa dubrovačka dodijelit će bespovratna novčana sredstva za potporu poljoprivredi i 
ruralnom razvoju u 2017. godini. 

 

 
I. NAMJENA POTPORE 
 

Članak 2. 
Bespovratne potpore dodjeljuju se za sljedeće mjere: 
 
Mjera 1: Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika 

Potpora dijela troškova edukacije i stručnog osposobljvanje za stjecanje znanja i vještina potrebnih za 
obavljanje poslova na poljoprivrednim gospodarstvima uz uvjet da se upisuju u radnu knjižicu ili su 
zakonom propisani.  
Korisnik sredstava potpore je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa sjedištem, 
odnosno prebivalištem, na području Općine Župa dubrovačka. 
Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 40% dokumentiranih izdataka, a najviše do 1.000,00 kn 
po korisniku godišnje. 
 
Mjera 2: Poticanje biljne proizvodnje (povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, 
aromatično i ljekovito bilje) 

Potpora se odobrava za subvencioniranje nabave sadnog materijala, troškova analize tla te armature 
i žice za trajne nasade i vinograde. 

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Župa dubrovačka. 



Maksimalni iznos potpore po korisniku je 70% dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.000,00 kn. 

Mjera 3: Ekološka poljoprivreda 

Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja 
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. 

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Župa dubrovačka. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 40 % dokumentiranih izdataka, a najviše do 1.500,00 kn 
godišnje. 

Mjera 4: Sudjelovanje na sajmovima i izložbama 

Potpora se odobrava za subvencioniranje dijela izdataka za sudjelovanje na sajmovima, izložbama, 
festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim sličnim akivnostim koji su od značaja za razvoj 
poljoprivrede, kao i od interesa za Općinu Župa dubrovačka. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 40% dokumentiranih izdataka, a najviše do 1.000,00 kn 
godišnje.  

Mjera 5. Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 

Potpora se odobrava za subvencioniranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u 
poljoprivredi, poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu 
od rizika mogućih elementarnih nepogoda. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno 
osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 10% dokumentiranih izdataka, a najviše do 2.000,00 kn 
godišnje.  

Mjera 6: Navodnjavanje poljoprivrednih površina 

Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka nabave opreme za navodnjavanje, izgradnje 
akumulacija i bušotina. 

Pravo na potporu ostvaruje se za minimalnu površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno minimalno 
1.000 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja i drugih kultura na otvorenom, 
a 300 m2 u zaštićenom prostoru. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 2.000,00 kn 
godišnje.  

Mjera 7: Kupnja gnjojiva i zaštitnih sredstava 

Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka kupnje gnjojiva i zaštitnih sredstava. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 70% dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.500,00 kn 
godišnje.  

Članak 3. 
Opravdanim troškovima se smatraju svi troškovi nastali u 2017. godini. 
 
II. KORISNICI POTPORE  
 

Članak 4. 



Korisnici potpore iz  proračuna Općine Župa dubrovačka mogu biti poljoprivredna gospodarstva 
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište, i čija se 
proizvodnja odvija na području Općine Župa dubrovačka.  

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti. 

 
III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ROKOVI DODJELE POTPORE 
 

Članak 5.  
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu najkasnije do 30. travnja 
2017. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu, na adresu : 

 
Općina Župa dubrovačka 

 Vukovarska 48 
20207 Mlini 

s naznakom „Zahtjev za mjere potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju“ 
 

Nepotpuni zahtjevi, zahtjevi dostavljene nakon isteka roka, te zahtjevi koje nisu predmet javnog 
poziva neće se razmatrati 
 
Odluku o dodjeli potpora donosi Općonski načelnik, na prijedlog Povjerenstva. 
 
Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji 
imaju nepodmirene obaveze prema Općini Župa dubrovačka. 
 
Prednost pri dodjeli potpore imaju poljoprivredna gospodarstva koja za traženu mjeru nisu ostvarili 
potporu po javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoju na području Općine Župa dubrovačka u 2016. godini. 
 
IV. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 
 

Članak 6. 
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

1. Popunjeni Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 
Župa dubrovačka u 2017. godini koja se nalazi na web stranici Općine Župa dubrovačka ili se može 
preuzeti u prostorijama Općine Župa dubrovačka 

2. Obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva 
3. Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
4. Preslika obrtnice – za obrt 
5. Preslika rješenja trgovačkog suda – za pravne osobe 
6. Izvadak iz Registra udruga – za udruge (udruga mora biti registrirana u Registru neprofitnih 

organizacija Ministarstva financija) 
7. Rješenje o registraciji – za zadruge (zadruga mora biti evidentirana u Evidenciji zadruga i zadružnih 

saveza Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo) 
8. Preslika žiro – računa koji glasi na podnositelja zahtjeva 
9. Preslika Zapisnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta 
10. Izjava o nepostojanju duga prema Općini Župa dubrovačka 
11. Potvrda Porezne uprave Dubrovnik o nepostojanju duga prema državi 
12. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno 

Uredbi de minimis i 
13. druga dokumentacija propisana za određenu mjeru potpore: 



 
Mjera 1. – dokaz o završenoj edukaciji ili stručnom usavršavanju za rad na poljoprivrednom 
gospodarstvu (uvjerenje, certifikat ili sličan dokument koji izdaje certificirana obrazovna ustanova) 
Mjera 2.  – preslika računa / predračuna troškova za nabavljeni materijal (certificirani sadni 
materijal)/ opremu. 
Mjera 3. – preslika predračuna / plaćenih računa troškova stručnog nadzora / utvrđivanja sukladnosti 
u ekološkoj proizvodnji i preslika rješenja o upisu u Upisnik subjekata e ekološkoj proizvodnji 
Mjera 4. – preslika potvrde o sudjelovanju na sajmu ili preslika ugovora s Organizatorom sajma, 
preslika potvrde o uplati kotizacije, preslike raćuna za putne troškove 
Mjera 5. – preslika zaključene police osiguranja za 2017. godinu i preslika računa o uplati premije 
osiguranja 
Mjera 6. – preslika računa / predračuna troškova za nabavljeni materijal / opremu, za obavljenu 
uslugu ili troškove izgradnje 
Mjera 7. – preslika računa / predračuna troškova za nabavljeni materijal  
                     
U svrhu jasnijeg obrazloženja pojedinog zahtjeva, Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu 
dokumentaciju. 
 
 
V. OSTALE INFORMACIJE 
 

Članak 7. 
Korisnici potpore dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena i 
omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.  

Korisni potpore dužni su dostaviti dokaz o namjenskom utrošku sredstava najkasnije do 30. lipnja 
2017. 

Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva ili ne dostave izviješće o korištenju istih, dužni su odobrena 
sredstva vratiti ili gube pravo sljedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Župa dubrovačka.  

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Javni poziv, korisnik potpore daje odobrenje Općini Župa 
dubrovačka da osnovne podatke o Podnositelju zahtjeva objavi na službenim Internet stranicama te u 
drugim izvještajima.  
 
Sve ostale informacije dostupne su u Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Župa 
dubrovačka, te je on sastavni dio ovog Javnog poziva. 
 
Adresa provoditelja Javnog poziva: Vukovarska 48, Srebreno, 20207 Mlini 
Internet adresa: http://www.zupa-dubrovacka.hr 
Info telefon: (020) 487- 486; (020) 487- 483 
e-pošta: ksenija.s@zupa-dubrovacka.hr; josipa.gaspar@zupa-dubrovacka.hr 
 
 

Općinski načelnik  
 

Silvio Nardelli 
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