
 
 
 
KLASA: 320-01/21-01/2 
URBROJ: 2133/1-05-02/02-21-09       
Karlovac, 16. ožujak 2021.  
 

Sukladno Programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 
razdoblje 2021. – 2023. godine („Glasnik Karlovačke županije“ broj 13/21) (u nastavku: Program potpora), 
na temelju članka 9. Odluke župana Karlovačke županije o raspisivanju javnog poziva za podnošenje 
zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 
2021. godinu (KLASA: 320-01/21-02/2, URBROJ: 2133/1-05-02/02-21-7 od 11.03.2021. godine), Upravni 
odjel za gospodarstvo Karlovačke županije raspisuje:  

             

JAVNI POZIV   
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I 

RURALNOM RAZVOJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 2021. GODINU 
 

1. UVODNE ODREDBE 
Raspisuje se Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2021. godinu (u nastavku: Javni poziv). 
  

2. KORISNICI POTPORA 
Korisnici potpora mogu biti: poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu 
i ruralnom razvoju, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije i imaju poljoprivredne 
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije.  
 
Sukladno Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine broj“ 118/18, 42/20) poljoprivrednik je fizička ili 
pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koja obavlja poljoprivrednu djelatnost na području 
Republike Hrvatske, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike: 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). 
 

3. MJERE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI  

1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 
 

Temeljem Javnog poziva zahtjevi se mogu podnijeti za slijedeće mjere:  
 
MJERA 1.2.   POTPORE U BILJNOJ PROIZVODNJI 

    1.2.1.       sustavi za navodnjavanje (uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava) 
    1.2.2.       sustavi za obranu od tuče 
    1.2.3.       nabavka materijala za ograđivanje i armature u voćnjacima i vinogradima 
    1.2.4.       nabavka opreme za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda u zaštićenom prostoru 

 
 

MJERA 1.3.          POTPORE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI  
              1.3.1.      ograđivanje površina za uzgoj domaćih životinja na otvorenom (ograde, stupovi, mreža,  
                              žica, el. pastir, akumulator i sl.) 

     1.3.2.       kupnja silosa i drugih vrsta spremišta za stočnu hranu 
     1.3.3.       kupnja muzne opreme, mljekovoda i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka 
 



 
     1.3.4.      opremanje objekata za uzgoj stoke 
     1.3.5.      potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu  
                     (podmjera 1.3.5. odnosi se isključivo na kupovinu junica u sektoru proizvodnje mlijeka). 

 
MJERA 1.4.     EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA 
 
MJERA 1.5.     PREMIJA OSIGURANJA USJEVA NASADA I ŽIVOTINJA 
 
MJERA 1.6.     POTPORA OŠTEĆENICIMA U SLUČAJU PRIRODNE NEPOGODE 
 
MJERA 1.7.     POTPORA ZA NABAVKU MEHANIZACIJE, STROJEVA I OPREME ZA PRIMARNU      
                         POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 
 
MJERA 1.8.     POTPORA ZA UREĐENJE ZAPUŠTENOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA   
 
 

2. ULAGANJE U PRERADU I TRŽENJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 

 
Temeljem Javnog poziva zahtjevi se mogu podnijeti za slijedeće mjere:  
 
MJERA 2.2. UNAPREĐENJE PRERADE U BILJNOJ PROIZVODNJI 
 2.2.1.    opremanje vinskih podruma 
 2.2.2.    nabavka opreme za preradu i pakiranje voća i povrća 
 2.2.3.    nabavka opreme za preradu, pakiranje i sušenje poljoprivrednih proizvoda 
 
MJERA 2.3. UNAPREĐENJE PRERADE U STOČARSKOJ PROIZVODNJI 

2.3.1.     opremanje mini sirana 
2.3.1.     nabavka opreme za proizvodnju svježeg sira i vrhnja  

 
MJERA 2.4. ANALIZA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA 

MJERA 2.5.        RAZVOJ PROIZVODNJE, MARKETING I PROMOCIJA PROIZVODA 
2.5.1.     certificiranje proizvoda 
2.5.2.     uvođenje i obnavljanje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu                        
               proizvodnju 
2.5.3.     potpora za opremanje proizvoda 

 2.5.4.     potpora za označavanje na poljoprivrednom gospodarstvu 
   
 

4. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTPORA I POTREBNA DOKUMENTACIJA: 
Kriteriji za ostvarivanje potpora, visina potpore i potrebna dokumentacija, definirani su u Programu 
potpora, koji je objavljen na web stranici Karlovačke županije.  
 
Korisnik potpore male vrijednosti dužan je davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima primljenih 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 i 2019/316, odnosno Uredbi Komisije 
EU br. 1407/2013 i 2020/972.  
 
Karlovačka županija dužna je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male 
vrijednosti sukladno Uredbi Komisije EU br. 1408/2013 i 2019/316, odnosno Uredbi Komisije EU br. 
1407/2013 I 2020/972. 
 
 
 
 



5. IZNOS POTPORE 
Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Karlovačke županije u 2021. godinu, 
za sve mjere iz ovog Javnog poziva je 50.000,00 kuna.    

 
Sukladno članku 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316, ukupan iznos potpora male vrijednosti  
koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine.  
 
Sukladno članku 3. Uredbe Komisije br. 1407/2013 i 2020/972, ukupan iznos potpora male vrijednosti  koji 
je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine.  
 

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
Zahtjevi za sve mjere potpora iz ovog Javnog poziva podnose se NA PROPISANIM OBRASCIMA s 
pripadajućom dokumentacijom. 
 

Zahtjevi se podnose osobno ili poštom na adresu: 
 

       KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
       PISARNICA  

   A. VRANICZANYA 4-prizemlje 
       47000 KARLOVAC 

 
Svi obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Karlovačke županije www.kazup.hr. 
 
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Karlovačke županije putem 
elektronske pošte: gospodarstvo@kazup.hr i kristina.magdic@kazup.hr 
 

7. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 
Korisnik potpora dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja dodijeljenih 
sredstava. Kontrolu na terenu provodi Upravni odjel za gospodarstvo, slučajnim odabirom korisnika. 
 

8. OSTALE ODREDBE 
Javni poziv otvoren je od  16. ožujka 2021. godine do iskorištenja sredstava, a najduže do 1. prosinca 
2021. godine. 

 
Javni poziv objaviti će se na službenoj web stranici Karlovačke županije  www.kazup.hr. 
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