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1. 

 

Na temelju članaka 1. i 9 a. Zakona o 

financiranju javnih potreba u kulturi 

(„Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 

38/09) i članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka („Službeni glasnik“, broj 8/09, 

6/13, 3/18, 6/20 – pročišćeni tekst), te članka 

17. Pravilnika o uvjetima i postupku 

donošenja Programa javnih potreba u kulturi 

Općine Župa dubrovačka („Službeni 

glasnik“ br. 27/17) ,  Općinsko vijeće 

Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici 

održanoj 18. prosinca 2020. donosi: 

   

 

PROGRAM I PLAN 

RASPODJELE SREDSTAVA  

JAVNIH POTREBA U KULTURI  
OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA  

ZA 2021. GODINU 

 
 

Članak 1. 

 

Javne potrebe u kulturi Općine Župa 

dubrovačka za 2021. godinu obuhvaćaju 

kulturne programe koje provode udruge u 

kulturi, umjetničke organizacije, samostalni 

umjetnici, fizičke osobe i druge organizacije 

koje se bave kulturnim programima od 

interesa za Općinu Župu dubrovačku, a koje 

se ovim programom utvrđuju kao javne 

potrebe. 

 
 

Članak 2. 

 

Kulturni programi koje provode udruge u 

kulturi, umjetničke organizacije, samostalni 

umjetnici, fizičke osobe i druge organizacije 

koje se bave kulturnim programima od 

interesa za Općinu utvrđeni su na temelju 

prijedloga programa udruga i drugih 

organizacija kulture s područja Općine Župa 

dubrovačka. 

 

Članak 3. 

 

Javne potrebe u kulturi Općine Župa 

dubrovačka za 2021. godinu za koje se 

utvrđuje raspored sredstava iz Proračuna su: 
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KORISNIK 2021. godina 

Kulturno umjetničko društvo Marko 

Marojica 

47.000,00 kn 

Limena glazba Župa dubrovačka 23.250,00 kn 

Mažoretke Župe dubrovačke 38.250,00 kn 

Udruga Kurenat 15.000,00 kn 

Udruga Župski karnevo 18.000,00 kn 

 Treći ključ- eng. Jezik, promoviranje 

pov.lokaliteta Župe gostima - V. Mezei 

 

5.000,00 kn 

         Sportsko kulturna udruga Plat  5.000,00 kn 

  Društvo umjetnika Bruno Bulić 5.000,00 kn 

Udruga Ponat  5.000,00 kn 

UKUPNO 161.500,00 kn 

 

Članak 4. 

 

 

Iznos sredstava iz čl. 3. Odnosi se na 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2021. 

Isplatu odobrenih sredstava  provodit će 

Odsjek za proračun i financije po nalogu 

općinskog načelnika. 

 

Članak 5. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka“. 

 

KLASA: 612-01/20-01/08 

URBROJ: 2117/08-02-20-1 

                                                                                                                     

Srebreno,18. prosinca 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

02. 

 

Na temelju članka 115. Zakona o socijalnoj 

skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 

152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 

64/20, 138/20) i članka 34. Statuta Općine 

Župa dubrovačka („Službeni glasnik“, broj 

8/09, 6/13, 3/18, 6/20 – pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 

26. sjednici održanoj dana 18. prosinca 

2020. donosi  

 

PROGRAM  I PLAN RASPODJELE 

SREDSTAVA JAVNIH POTREBA 

 u školstvu, socijalnoj skrbi, skrbi o 

stradalnicima Domovinskog rata, 

zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i 

mladima Općine Župa dubrovačka za 

2021. godinu 
 

Članak 1. 

 

Javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi, 

skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, 

zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima 

Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu 
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obuhvaćaju projekte/ programe organizacija 

iz navedenih područja socijalne i 

zdravstvene skrbi, skrbi o djeci, mladima i 

obitelji, a koji su usmjereni na provođenje 

mjera i aktivnosti utvrđenih nacionalnim 

strategijama, planovima i politikama kao i 

projekata/programa organizacija iz područja 

Domovinskog rata koji se odnose na 

očuvanje stečevina i zaštitu digniteta 

Domovinskog rata, prevladavanje posljedica 

Domovinskog rata, te koji doprinose 

poboljšanju kvalitete života sudionicima i 

stradalnicima Domovinskog rata i njihovim 

obiteljima te jačanju njihove uloge kako u 

lokalnoj zajednici tako i društvu u cjelini, a 

koje se ovim programom utvrđuju kao javne 

potrebe. 
 

Članak 2. 

 

Programi od interesa za Općinu utvrđeni su 

na temelju prijedloga programa udruga i 

drugih organizacija u školstvu, socijalnoj 

skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog 

rata, zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i 

mladima  s područja Općine Župa 

dubrovačka. 
 
 

Članak 3. 

 

Javne potrebe u školstvu, socijalnoj skrbi, 

skrbi o stradalnicima Domovinskog rata, 

zdravstvenoj zaštiti i skrbi o djeci i mladima 

Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu za 

koje se utvrđuje raspored sredstava iz 

Proračuna su: 

 

KORISNIK 2021. godina 

 

UHDDR Župa dubrovačka                        8.000,00 kn 

HVIDRA Župa dubrovačka                       8.000,00 kn 

UHBDDR Župa dubrovačka  6.0000,00 kn 

         Udruga udovica hrvatskih branitelja                        4.000,00 kn 

                    Udruga Civilnih žrtava rata                         4.000,00 kn 

                               Udruga HRM                        3.000,00 kn 

Crveni križ  30.000,00 kn 

Matica umirovljenika Župe dubrovačke 13.000,00 kn 

Udruga Slatki Život                                                                           2.500,00 kn 

UKUPNO 78.500,00 kn 

 
Članak 4. 

 

 

 

Iznos sredstava iz čl. 3. odnosi se na 

razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2021. 

Isplatu odobrenih sredstava  provodit će 

Odsjek za proračun i financije po nalogu 

općinskog načelnika. 

 

Članak 5. 
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Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka“. 

 

KLASA: 402-07/20-01/47  

URBROJ: 2117/08-02-20-1 

                                                                                                       

Srebreno, 18. prosinca 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

03. 

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa 

dubrovačka (''Službeni glasnik Općine Župa 

dubrovačka'', broj 8/09, 6/13, 3/18, 6/20 – 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine 

Župa dubrovačka na 26. sjednici Općinskog 

vijeća održanoj dana 18. prosinca 2020. 

godine donijelo je  

 

Z A K L J U Č A K 

 

Općinsko vijeće Općine Župa 

dubrovačka prihvaća Program javnih potreba 

u športu za 2021. godinu. 

 

Program javnih potreba u športu 

Općine Župa dubrovačka za 2021. godinu 

sastavni je dio ovog zaključka i ne objavljuje 

se u Službenom glasniku Općine Župa 

dubrovačka nego na mrežnim stranicama 

Općine. 

 

KLASA: 620-01/20-01/05 

URBROJ: 2117/08-02-20-2   

           

Srebreno, 18. prosinca 2020. 

  

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  

 

 

04. 

 

Na temelju članka 36. Zakona o 

poljoprivredi („Narodne novine“ broj 

118/18, 42/20), članka 4. Pravilnika o 

državnim potporama poljoprivredi i 

ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 

72/17), Mišljenja Ministarstva poljoprivrede 

o usklađenosti prijedloga potpore male 

vrijednosti – Program potpore male 

vrijednosti u poljoprivredi Općine Župa 

dubrovačka za razdoblje od 2021.-2027. 

(Klasa:404-01/20-01/81, Urbroj:525-

08/0245-20-2) od 20.listopada, 2020., te 

Statuta Općine Župa dubrovačka („Službeni 

glasnik Općine Župa dubrovačka“ broj 8/09, 

6/13, 3/18, 6/20 – pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka, 

na 26. sjednici održanoj dana 18. prosinca 

2020., donosi  

 

PROGRAM POTPORE MALE 

VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI 

OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA ZA 

RAZDOBLJE  2021.-2027. 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Programom Potpore male vrijednosti u 

poljoprivredi Općine Župa dubrovačka za 

razdoblje od 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se mjere i aktivnosti za 

unapređenje poljoprivrede i ruralnog 

razvoja, temeljem kojih se iz Proračuna 

Općine Župa dubrovačka dodjeljuju 

nepovratna financijska sredstva i potiču 

ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralnog 

prostora. 

Članak 2. 
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Potpore male vrijednosti dodjeljuju se 

sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 

1408/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potporu de minimis u 

poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. 

prosinca 2013.)  i Uredbi Komisije (EZ) br. 

2019/316  od 21. veljače 2019. o izmjeni 

Uredbe (EZ) br. 1408/2013 o primjeni 

članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potporu de minimis u 

poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22. 

veljače 2019.)  (u daljnjem tekstu: Uredba de 

minimis). 

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj 

Program primjenjuje se na potpore 

dodijeljene poduzetnicima u sektoru 

poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

• potpora čiji je iznos određen na 

temelju cijene ili količine proizvoda 

stavljenih na tržište, 

• potpora djelatnostima vezanim uz 

izvoz, tj. potpora koje su izravno 

vezane uz izvezene količine, potpore 

za osnivanje i upravljanje 

distribucijskom mrežom ili za neke 

druge tekuće troškove vezane uz 

izvoznu djelatnost, 

• potpora uvjetovanih korištenjem 

domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 

Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, 

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. 

Poduzetnici u sektoru poljoprivredne 

proizvodnje su poduzetnici koji se bave 

primarnom proizvodnjom poljoprivrednih 

proizvoda navedenih u Prilogu br. 1. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

Članak 3. 

Korisnici potpore iz  proračuna Općine Župa 

dubrovačka mogu biti poljoprivredna 

gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava 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. 

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-

a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za 

odobravanje potpore. 

 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

Članak 4.  

 

Mjera 1: Poticanje biljne proizvodnje 

(povrtlarstvo, voćarstvo, maslinarstvo, 

vinogradarstvo, aromatično i ljekovito 

bilje) 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

nabave sadnog materijala, troškova analize 

tla, armature i žice za trajne nasade i 

vinograde, postavljanje i održavanje 

plastenika i staklenika te protugradne zaštite.  

Korisnici sredstava potpore su 

poljoprivredna gospodarstva s područja 

Općine Župa dubrovačka. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku je 

50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 

5.000,00 kn. 

Mjera 2: Navodnjavanje poljoprivrednih 

površina 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka priključenja na sustav vodoopskrbe, 

nabave opreme za navodnjavanje, izgradnje 

akumulacija i bušotina. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 50% dokumentiranih izdataka, a 

najviše do 5.000,00 kn godišnje.  
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Mjera 3: Zaštita nasada i stoke od divljači 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka za ograđivanje poljoprivrednih 

površina što uključuje troškove nabave 

električnog pastira, žice, stupova i ostalog 

potrebnog materijala. 

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 

50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 

5.000,00 kuna godišnje. 

Mjera 4: Nabava poljoprivredne 

mehanizacije, opreme i potrošnog 

materijala 

Potpora se odobrava za sufinanciranje 

izdataka nabave poljoprivredne 

mehanizacije, opreme i potrošnog materijala. 

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 

50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 

5.000,00 kn godišnje. 

Mjera 5: Kupnja gnojiva i zaštitnih 

sredstava 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka kupnje gnojiva i zaštitnih sredstava. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 50% dokumentiranih izdataka, a 

najviše do 2.000,00 kn godišnje. 

Mjera 6: Subvencioniranje troška 

nabavke hrane za stoku 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka za nabavku hrane za stoku. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 50 % dokumentiranih izdataka, a 

najviše 5.000,00 kn. 

Mjera 7: Mjere za pčelarstvo  

Potpora će se dodijeliti za redovne troškove 

rada Udruga u pčelarstvu. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 100% dokumentiranog izdatka, a 

najviše do 5.000,00 kn godišnje. 

Mjera 8: 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 

100 % dokumentiranih izdataka, a najviše do 

5.000,00 kn godišnje. 

Mjera 9: Subvencioniranje troška vode na 

poljoprivrednim priključcima sukladno 

posebnom Zaključku Načelnika 

Potpora se odobrava za subvencioniranje 

izdataka za vodu na poljoprivrednim 

priključcima sukladno posebnom Zaključku 

Načelnika o ekstremnim vremenskim 

prilikama. 

Maksimalni iznos potpore po korisniku 

iznosi 50% dokumentiranog izdatka, a 

najviše do 3.000,00 kn godišnje. 

 

Članak 5. 

 

Jedan korisnik može ostvariti potporu po 

više mjera ovog Programa pod uvjetom da 

njihov zbroj ne prelazi iznos od 5.000,00 kn 

godišnje. Mjera 9. se ne zbraja s ostalim 

mjerama. 

 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA  

 

Članak 6.  

 

Postupak dodjele potpora iz ovog Programa 

provodi se temeljem Javnog poziva za 

podnošenje zahtjeva za odobrenje potpore po 

pojedinoj Mjeri, objavljenog na mrežnoj 

stranici Općine Župa dubrovačka.  

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za 

pojedinu potporu provodi Povjerenstvo za 

potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju 

na području Općine Župa dubrovačka (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje 

Općinski načelnik.  

Odluku o dodjeli potpora donosi Općinski 

načelnik, na prijedlog Povjerenstva. Odluka 

o dodjeli potpore treba sadržavati obavijest 

davatelja potpore o dodijeljenoj de minimis 

potpori s navođenjem punog naziva Uredbe. 

 

Članak 7. 
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Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po 

objavljenom Javnom pozivu, u navedenom 

roku, odnosno do utroška sredstava 

planiranih za proračunsku godinu.  

Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva prilaže 

odgovarajuću dokumentaciju određenu u 

obrascu zahtjeva i Javnom pozivu. 

 

Članak 8. 

 

Korisnici potpore dužni su odobrena 

sredstva koristiti isključivo za namjenu za 

koju su odobrena i omogućiti davatelju 

potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivene potpore. 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.  

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9.  

 

Financijska sredstva za provedbu Programa 

osiguravaju se u Proračunu Općine Župa 

dubrovačka sukladno financijskim 

mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

 

Članak 10.  

 

Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora 

ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog 

Programa.  

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, 

ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen pojedinom korisniku ne smije 

prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom 

razdoblje od tri fiskalne godine, te se ta 

gornja granica primjenjuje bez obzira na 

oblik potpore ili svrhu potpore. 

 

Slijedom prethodnog stavka, podnositelj 

zahtjeva nema pravo na potporu za koju je 

podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore 

dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos 

utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez 

obzira na izvor javnih sredstava i program 

po kojem je potpora dodijeljena. 

 

Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, 

podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 

priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih 

potpora male vrijednosti u sektoru 

poljoprivrede iz drugih izvora. 

 

Potpore dodijeljene po ovom Programu 

mogu se zbrajati s drugim potporama male 

vrijednosti dodijeljenim za isti prihvatljivi 

trošak, neovisno o instrumentu i davatelju 

potpore, ali samo do najvišeg primjenjivog 

intenziteta ili iznosa potpore. 

 

Članak 11.  

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Župa dubrovačka“. 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa  

 

KLASA: 320-01/20-01/44 

URBROJ: 2117/08-02-20-5 

 

Srebreno, 18. prosinca 2020. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

 

Lovorko Klešković, v.r.  
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