
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, 
ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini  (Klasa: 022-01/17-01/09, 
Urbroj: 238/1-03-17-22, od 13. veljače 2017.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora za 
provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u 
Zagrebačkoj županiji u 2017. godini (Klasa: 022-01/17-01/09, Urbroj: 238/1-03-17-23, od 13. veljače 2017.) 
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije raspisuje 
 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za dodjelu potpora za provedbu aktivnosti i projekata 

iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva 
u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini 

 
 
1. Predmet natječaja 
Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog 
razvitka, ribarstva, šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini iz Proračuna Zagrebačke županije za 
2017. godinu, koji su obavljeni ili će biti obavljeni u 2017. godini, a odnose se na: 
 
II. Potporu gradovima i općinama za organizaciju gospodarskih manifestacija  

 Manifestacije od državnog ili regionalnog značaja 

 Manifestacije od značaja za Zagrebačku županiju (Županijska izložba..., Županijsko ocjenjivanje…) 
 

III. Potporu trgovačkim društvima za organizaciju gospodarskih manifestacija 

 izložbe, priredbe, sajmovi vezani uz prezentaciju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te očuvanje 
kulturne baštine, tradicijskih običaja i biološke raznolikosti u poljoprivredi 

  
2. Kriteriji za dodjelu potpora 
2.1. Korisnici: 
Korisnici mjere pod točkom II. ovog Natječaja su jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije, koji 
su na području Zagrebačke županije organizatori i suorganizatori provedbe projekata, a ispunjavaju i druge uvjete 
propisane Odlukom. 

Korisnici mjere pod točkom III. ovog Natječaja su trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova, priredbi i 
izložbi registrirane na području Zagrebačke županije, osim za gospodarske manifestacije sa međunarodnim 
sudjelovanjem i gospodarske manifestacije na kojima sudjeluje više od 20 poljoprivrednih proizvođača s područja 
Zagrebačke županije, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom. 
 
 
2.2. Uvjeti, dokazi i potrebna dokumentacija za dodjelu novčanih potpora po mjerama i korisnicima  
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 UVJETI DOKAZI UVJETI DOKAZI 

 

Sjedište u Zagrebačkoj županiji  Upis u odgovarajući registar/upisnik Izvadak iz Registra (ili e-ispis) 

Nema dugovanja prema 
proračunu Zagrebačke županije 

Izjava 1.  
o nepostojanju dugovanja 
prema proračunu Zagrebačke 
županije 

Nema dugovanja prema 
 proračunu Zagrebačke županije 

Izjava 1.  
o nepostojanju dugovanja prema 
proračunu Zagrebačke županije 

  
Nema dugovanja  
prema državnom proračunu 

Potvrda o stanju  
javnog duga izdano  
od strane porezne uprave 



(mirovinsko, zdravstveno, porez) 

  
Protiv prijavitelja, odnosno osobe 
ovlaštene za  
zastupanje ne vodi  
se kazneni postupak 
 i osoba ovlaštena za zastupanje 
nije pravomoćno  
osuđena za  
prekršaje ili kaznena djela  

Uvjerenje nadležnog suda da se 
ne vodi kazneni postupak,  
ne stariji od 6 mjeseci  

 

 

Izjava 2. o neosuđivanju 

Nema dvostrukog financiranja 
projekta iz županijskog 
Proračuna i financiranje ne 
prelazi više od 100% vrijednosti 
projekta 

Izjava 3.  
o izvorima financiranja 

Nema dvostrukog financiranja 
projekta iz županijskog  
Proračuna i financiranje ne  
prelazi više od 100% vrijednosti 
projekta 

Izjava 3.  
o izvorima financiranja 

Projekt je planiran u Proračunu 
JLS za 2017. godinu  

Preslika dijela Proračuna JLS-a 
za 2017. godinu 

 

 

 

 Popis najmanje 20 potencijalnih 
sudionika, poljoprivrednih 
proizvođača sa područja 
Zagrebačke županije 

Popis sudionika 

 
 

Prijava se podnosi na obrascu koji će korisnicima biti dostupan na službenim stranicama Županije 
www.zagrebacka-zupanija.hr i u Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke 
županije. Uz obrazac prijave koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je 
priložiti vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija. 
 
2.3. Iznosi potpore 
Najviši iznos pojedinačne novčane potpore za tekuću godinu po jednom korisniku iznosi: (a) za mjeru II. ovog 
Natječaj do 35.000,00 kuna po organiziranoj manifestaciji, (b) za mjeru III. ovog Natječaj do 15.000,00 kuna po 
organiziranoj manifestaciji. 

 
Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti na temelju 
Odluke o dodjeli potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, 
šumarstva i lovstva u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini  (Klasa: 022-01/17-01/09, Urbroj: 238/1-03-17-22, od 13. 
veljače 2017.) iznosi: (a) iz točke II. ovog Natječaja do 40.000,00 kuna, (b) iz točke III. ovog Natječaja do 20.000,00 
kuna. 
Za sve potpore čiji je iznos veći od 5.000,00 kn prava i obveze korisnika utvrđuju se ugovorom. 

 

3. Mjesto i način dostave prijave 
Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina: 

(1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 
S naznakom „Prijava na javni natječaj – NE OTVARAJ“   
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 

(2) osobnom dostavom putem pisarnice Zagrebačke županije na adresi: 
Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb 
 
4. Rok za dostavu prijave 
Natječaj je otvoren 45 dana od dana objave. 
Prijave zaprimljene nakon iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu i prijave zaprimljene izvan roka za prijavu 
neće se razmatrati. 
 
5. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu 
Uz obrazac prijave koji obavezno mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe, potrebno je priložiti 
vjerodostojnu dokumentaciju i dokaze za svaki od traženih kriterija kako je navedeno po pojedinim korisnicima u 
točki 2.2. ovog Natječaja. 
 

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/


 
6. Način objave rezultata 
Rezultati natječaja objavljuju se na službenim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr 
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo pismeno obavještava svakog pojedinog korisnika o 
odobrenom iznosu novčane potpore te načinu ostvarenja iste, kao i korisnike kojima potpora nije odobrena zbog 
nepotpune prijave, zbog toga što je ista pristigla izvan roka ili zbog nedostatnih proračunskih sredstava. 
 
7. Informacije: Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije, broj telefona 

01/6009-416, 6009-426 radnim danom isključivo od  9 – 12 sati. 

 

KLASA: 320-01/17-04/03 
URBROJ: 238/1-08-01/1-17-04 
Zagreb, 24. veljače 2017. 
 

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/

