
 

 

 

 

 

REPUBLIKA    HRVATSKA 

 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

 G R A D    I M O T S K I 

Jedinstveni upravni odjel  

KLASA: 320-01/18-01/04 

URBROJ: 2129/01-02-18-1 

Imotski, 02.03.2018. god. 

 

 

Grad Imotski, Jedinstveni upravni odjel, temeljem članka 4. Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području grada Imotskog za 2018.-2020. godine (Sl. glasnik Grada 

Imotskog br. 02/18),  Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala na području Grada 

Imotskog od 2018.-2020. ( Sl. glasnik Grada Imotskog broj 02/18) i Pravilnika o postupku 

dodjele potpore za Mjeru 1., Mjeru2., Mjeru 3., Mjeru 4., i Mjeru 5 Programa potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Imotskog od 2018. – 2020. ( Sl. glasnik 

Grada Imotskog broj 03/18) raspisuje: 

 

JAVNI POZIV 

 

I.   Predmet Javnog poziva 
Predmet ovog javnog poziva  je prikupljanje zahtjeva iz Programa  potpora poljoprivrednim 

gospodarstvima Grada Imotskog  za 2018. godinu  za slijedeće vrste potpora: 

 

Mjere 2. ) Potpore za nabavu sadnog materijala 

Mjera 3 )  Potpore za  poticanje sadnje povrtlarskih kultura 
  

II. Prihvatljivi troškovi 

 

1) Potpore za nabavu sadnog materijala 
 

Radi podizanja novih trajnih nasada te obnove postojećih nasada:  loze, trešnje, višnje, 

bademi, orasi, smokve, jabuke išljive, odobrit će se subvencija poljoprivrednom 

gospodarstvu za nabavu deklariranog sadnog materijala. Sadni materijal korisnici mogu 

nabaviti sami ili preko poljoprivrednih udruga sa sjedištem na području Grada, po slijedećim 

uvjetima:   

 

1. Poljoprivredno zemljište na koje se sadi mora biti upisano u ARCOD sustav  

2. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi najmanje 0,1ha (1000m
2
) zemljišta s tim da 

poljoprivredne rudine ne zauzimaju  više od 5% površine. 

3. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi najmanje 500 loza ili 30 voćaka a maksimalni iznos 

potpore je 2/3 nabavne cijene sadnice, max. 7.000,00 kuna godišnje po korisniku 

4. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom bilo kojeg 

razdoblja od tri fiskalne godine. 



5. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 4. ovog članka uzima se u obzir tekuća 

fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne 

godine. Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca. 

6. Gornja granica iz stavka ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de 

minimis ili na cilj koji se namjerava postići. 

7. Uz zahtjev za dodjelu subvencije potrebno je dostaviti račun o kupnji sadnica iz kojeg je 

vidljivo: vrsta, sorta, broj sadnica, jedinična cijena, datum i dobavljač. Maksimalna priznata 

cijena po komadu za vinovu lozu je 10,00 kuna a za sadnicu voćke je 30,00 kuna s PDV-om. 

 

2) Potpore za poticanje sadnje povrtlarskih kultura 

 

1. Poljoprivredno zemljište na koje se sadi mora biti upisano u ARCOD sustav 

2. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi najmanje 0,1ha (1000m
2
) zemljišta na otvorenom s 

tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju  više od 5% površine ili 0,05 ha ( 500 m2) u 

plasteniku/stakleniku 

3.  Maksimalni iznos potpore je 1/3 nabavne cijene sadnice, max. 2.000,00 kuna godišnje po 

korisniku 

4. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom bilo kojeg 

razdoblja od tri fiskalne godine. 

5. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 4. ovog članka uzima se u obzir tekuća 

fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne 

godine. Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca. 

6. Gornja granica iz stavka ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de 

minimis ili na cilj koji se namjerava postići. 

7. Uz zahtjev za dodjelu subvencije potrebno je dostaviti račun o kupnji sadnica iz kojeg je 

vidljivo: vrsta, sorta, broj sadnica, jedinična cijena, datum i dobavljač.  

 

  

III.   Korisnici potpora 
Krajni korisnici su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i poljoprivredna gospodarstva 

upisana u Upisnik poljoprivrednih proizvođača s područja Grada Imotskog i koji će koristiti 

potpore za ulaganja na području Grada Imotskog. 

  

IV.   Uvjeti dodjele potpore: 
Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a za koje 

podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih 

programa grada Imotskog ili drugih izvora financiranja. 

Korisnik mora imati sjedište, djelatnost i poljoprivrednu proizvodnju na području grada 

Imotskog. 

Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i gradskom proračunu. 

  

 

V.   Potrebna dokumentacija: 
 

Za Mjeru 2. 

 

 Ispunjeni obrazac zahtjeva za potporu koji se može dobiti u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Grada Imotskog ili sa web stranici grada Imotskog  www.imotski.hr 
 Preslik osobne iskaznice 

http://www.imotski.hr/


 Preslik upisa-zapisnik u ARCOD sustav 

 Rješenje o Upisniku u OPG 

 Original ili presliku ugovora sa dobavljačem ili računa sa utvrđenim količinama sadnica po 

vrstama, sortama i cijenama. Priznat će se kao valjani ugovori sklopljeni i računi izdani u 

RH i to s najranijim datumom 01.01.2018. godine. 

- Računi za nabavku sadnica moraju dostaviti do 15.04.2018.g. 

 Popunjen obrazac o  dobivenim de minimis potporama 

 Broj žiro računa - IBAN podnositelja zahtjeva (upisati na prijavnom obrascu) 

 

 

Za Mjeru 3. 

 

 Ispunjen obrazac zahtjeva za potporu koji se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Grada Imotskog  ili sa web stranici grada Imotskog www.imotski.hr 
 Preslik osobne iskaznice 
 Preslik upisa – zapisnik u ARCOD sustav 

 Rješenje o Upisniku u OPG 

 Original ili presliku Ugovora s dobavljačem ili računa sa utvrđenim količinama sadnica po 

vrstama, sortama i cijeni. Kao važeći priznaju se ugovori sklopljeni u RH te računi izdani u 

RH i to s najranijim datumom 01.01.2018. godine. 

- Računi za nabavku sadnog krumpira, luka i češnjaka moraju se dostaviti do 

15.04.2018.g. 

- Računi za nabavku ostalih povrtlarskih kultura moraju se dostaviti do 

15.06.2018.g. 

 Popunjen obrazac o  dobivenim de minimis potporama 

 Broj žiro računa – IBANpodnositelja zahtjeva (popuniti na prijavnom obrascu) 

 

Korisnici koji nisu evidentirali svoje zemljište a Upisani su u Upisnik ( u razdoblju kad nije 

bilo ARCOD sustava) moraju evidentirati svoje zemljište kako bi im se mogla odobriti 

sredstva. 

Po potrebi Jedinstveni upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje. 

  

VI.  Način, rok i mjesto dostave zahtjeva 
Prijave se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol Grada Imotskog  

do utroška planiranih sredstava, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja, na 

slijedeću adresu: 

 

GRAD IMOTSKI 

 Ante Starčevića 23, 21260 Imotski, 

 

s naznakom: 

 

Za Povjerenstvo za provedbu Mjera iz Programa potpora poljoprivrednim 

gospodarstvima Grada Imotskog 

 

-  NE OTVARAJ - 

  

 

http://www.imotski.hr/

