REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA KAMANJE
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 320-01/17-01/02
UR.BROJ: 2133/22-01-18-12
Kamanje, 09.03.2018. godine
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka
4. i članka 5. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
(„Glasnik Općine Kamanje“ broj 05/17), Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male
vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu
Ministarstva poljoprivrede, KLASA: 404-01/18-01/14, URBROJ: 525-07/0882-18-2 od 02.
veljače 2018. godine, dopune Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti –
Program potpora poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018. godinu Ministarstva
poljoprivrede, KLASA: 404-01/18-01/14, URBROJ: 525-07/0882-18-4 od 27. veljače 2018.
godine, i članka 43. Statuta Općine Kamanje („Glasnik Općine Kamanje“ broj 03/09, 04/11 i
01/13), Općinski načelnik Općine Kamanje dana 09.03.2018. godine, raspisuje
IZMJENE I DOPUNE
JAVNOG POZIVA
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području
Općine Kamanje za 2018. godinu
Članak 1.
Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da sukladno Izmjenama i dopunama
programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Kamanje za 2018.
godinu dostave svoje zahtjeve.
Članak 2.
MJERA 2.1. Unapređenje biljne proizvodnje
 2.1.1. Kalcizacija kiselih tala - potpora se ostvaruje za nabavku sredstva za
kalcizaciju, na minimalnoj površini od 0,5 ha. Iznos potpore je do 20%
dokumentiranih troškova,
a najviše do 1.000,00 kn/korisniku/godišnje.
Uz zahtjev za potporu, osim propisane dokumentacije ovim Programom, obavezno se
prilaže:
- dokaz o izvršenoj analizi tla i preporuka o opravdanosti kalcizacije
 2.1.2. Sustavi za navodnjavanje

 2.1.3. Sustavi za obranu od tuče
 2.1.4. Ograde i armature u voćnjacima i vinogradima
 2.1.5. Oprema za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda u zaštićenom prostoru potpora se ostvaruje za izgradnju/kupnju novih plastenika i prateće opreme za
proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda, uključujući i nabavku pokrovne nove folije za
plastenike
 2.1.6. Folija za proizvodnju jagoda i povrća na otvorenom

Korisnici potpora:
Korisnici potpore su: nositelji poljoprivrednih gospodarstava upisani u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, imaju sjedište /
prebivalište na području Općine Kamanje, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu
proizvodnju za koju se traže općinske subvencije na području Općine Kamanje.
Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga.
Uvjeti za dodjelu potpora:
- minimalna površina za koju se može ostvariti potpora za plastenike je 200 m²
(dokaz podaci iz ARKOD sustava),
- minimalna površina za ostvarivanje potpore za intenzivne nasade voćnjak je
0,5 ha, za vinograde i bobičasto voće 0,25 ha (dokaz podaci iz ARKOD
sustava, odnosno vinogradarskog registra),
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za
isplatu,
- Fotodokumentacija ugrađene opreme / izvedenih radova.
Intenzitet potpore za svaku podmjeru od 2.1.2. – 2.1.6. iznosi: do 50% prihvatljivih
troškova po računu, a najviše 3.000,00 kn/korisniku/godišnje te oprema treba biti postavljena
na zemljištu na kojoj će se obavljati proizvodnja, a sistem u funkciji.
POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 3.
Uz zahtjev za potporu koji se podnosi na Obrascu zahtjeva za dodjelu potpore
poljoprivredi na području Općine Kamanje u 2018. godini koji se nalazi na web stranici
Općine Kamanje, www.kamanje.hr ili se može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Kamanje, prilaže se sva potrebna dokumentacija navedena u članku 2. ovog Javnog
poziva.
Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Zahtjevi će se rješavati u
roku 30 dana, a isplata ovisi o prilivu sredstava u općinski proračun.
Zahtjevi za potporu zaprimaju se tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca
2018. godine, a odobravaju se do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 4.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja
od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6.
Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Članak 5.
Zahtjevi za sve mjere potpora podnose se osobno ili poštom na propisanom Obrascu
zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom na adresu:
OPĆINA KAMANJE
Jedinstveni upravni odjel
Kamanje 106, Kamanje
47 282 Kamanje
OSTALE ODREDBE
Ove Izmjene i dopune Javnog poziva objavljene su na web stranici Općine Kamanje
www.kamanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Kamanje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kamanje na telefon: 047/642-288.

NAČELNIK:
Damir Mateljan, prof.

