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Na temelju članka 40. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 2/12, 3/18), 

članka 20. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu 

(„Službene novine Općine Pićan“ br. 3/18) i članka 16. Pravilnika o provedbi Programa 

potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu (KLASA: 022-05/18-01/52, 

URBROJ: 2144/05-01-01-18-1 od 04.04.2018.g.), Načelnik Općine Pićan dana 05. travnja 

2018. godine donosi  

 

ODLUKU 

 

o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti 

u poljoprivredi Općine Pićan u 2018. godini 

  

Članak 1. 

Raspisuje se javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Pićan u 

2018. godini. Potporama male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore), u smislu ove Odluke, 

podrazumijevaju se bespovratna novčana sredstva koja se iz Proračuna Općine Pićan sukladno 

pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim 

Uredbom Komisije (EZ)  br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru 

(u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013). 

Članak 2. 

Predmet natječaja je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za provođenje projekata i 

aktivnosti kojima se razvija poljoprivreda u Općini Pićan u 2018. godini, iz Proračuna Općine 

Pićan za 2018.godinu. 

Članak 3. 

Javni natječaj i pripadajući obrasci će se objaviti 05. travnja 2018. godine na službenoj 

mrežnoj (web) stranici Općine Pićan, www.pican.hr. 

http://www.pican.hr/


Članak 4. 

Sredstva za povedbu ove odluke osigurana su u Općinskom proračunu na Razdjelu 200 

Jedinstveni upravni odjel, Glava 10 Jedinstveni upravni odjel, Program 2004 Poticanje 

razvoja poljoprivrede, turizma i gospodarstva, Aktivnost A200402 Poticanje poljoprivrede, 

konto 35231 Subvencije poljoprivrednicima (p.27), u iznosu od 250.000,00 kuna. 

 

Članak 5. 

Za provedbu postupka Načelnik Općine Pićan imenovat će Povjerenstvo za provedbu 

Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2018. godinu, koje će biti 

sastavljeno od tri člana. 

Članovi Povjerenstva će objaviti tekst javnog natječaja, pripremiti natječajnu dokumentaciju, 

pružati sve potrebne informacije i upute potencijalnim prijaviteljima, obraditi zaprimljene 

prijave, analizirati ispunjavanje uvjeta iz Programa potpora poljoprivredi, Pravilnika o 

provedbi Programa potpora poljoprivredi i javnog natječaja, utvrđuje pravovremenost i 

potpunost zahtjeva, utvrđuje iznose za potporu dostavljenih projekata, predlaže donošenje 

odgovarajuće odluke i dostavlja prijedlog načelniku. 

 

Članak 6. 

Odluku o odobravanju isplate sredstava donosi Općinski Načelnik temeljem prijedloga 

Povjerenstva. 

Odluka o odobravanju isplate sredstava se objavljuje na web stranici Općine Pićan, 

www.pican.hr.  

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj mrežnoj  (web)  

stranici Općine Pićan www.pican.hr.  

 

 

Načelnik Općine Pićan 

Ivan Franković, v.r. 

http://www.pican.hr/
http://www.pican.hr/

