
 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19, 144/20), članka  49. Statuta Općine Štefanje (“Službeni vjesnik Općine 

Štefanje” broj 01/18 i 02/19) i Odluke Općinskog vijeća o usvajanju proračuna Općine 

Štefanje za 2021. godinu od 22. prosinca 2020. g., općinski načelnik donosi 

 

O  D  L  U  K  U 

O raspisivanju Javnog poziva za  dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim 

zadrugama s područja Općine Štefanje u 2021. godini 

 

Članak 1. 

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim 

zadrugama s područja Općine Štefanje u 2021. godini ( u daljnjem tekstu: Javni poziv). 

Javni poziv je sastavni dio ove Odluke.   

  Članak 2. 

Za su(financiranje) programa u okviru ove Odluke o raspisivanju Javnog poziva 

raspoloživ je iznos od 50.000,00 kuna. 

Članak 3. 

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava poljoprivrednim zadrugama 

za sljedeće programe:  

a) Potpora radu i širenju poslovanja poljoprivrednih zadruga ( pokriće tekućih troškova 
zadruge, troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala, troškovi potrošne robe) 

b) Kupovina zemljišta i/ili izgradnja građevina nužnih za izravno provođenje programa 
te troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije  

c) Aktivnosti vezane uz zaštitu interesa poljoprivrednih proizvođača s područja Općine 
Štefanje uključivši edukativne aktivnosti kao i aktivnosti na zaštiti kvalitete i izvornosti 
poljoprivrednih proizvoda. 

       Članak 4. 

Pravo prijave na Javni poziv  imaju zadruge koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- registracija u području poljoprivrede (predmet poslovanja: poljoprivreda) sa sjedištem 

u Općini Štefanje 

- dugogodišnje djelovanje zadruge ( najmanje 20 godina)  

- mora biti registrirana pri Trgovačkom sudu i upisana u sudski registar, 

- ne smije imati evidentirani javni dug s osnove javnih davanja utvrđenog od strane 

nadležne Porezne uprave 

 

 



Članak 5. 

Javni poziv objavit će se 01. travnja 2021. g. na web stranici Općine Štefanje 

https://www.stefanje.hr/ pod Javni natječaji. 

Javni poziv otvoren je do 09. travnja 2021. godine.  

Obvezni prilozi uz tekst Javnog poziva su Prijavni obrazac, Izjava o namjenskom 

utrošku sredstava i Obrazac za izvješćivanje.  

 

Članak 6.  

Zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu bespovratnih sredstava podnosi se 

Jedinstvenom upravnom odjelu.  

Jedinstveni upravni odjel Općine Štefanje utvrđuje ispunjava li podnositelj 

zahtjeva uvjete za ostvarivanje prava na financiranje. 

Nakon što utvrdi ispunjavanje uvjeta Javnog poziva, Jedinstveni upravni odjel 

podnosi općinskom načelniku prijedlog Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.  

 

Članak 6.  

Troškovi provedbe ove Odluke osigurani su u proračunu Općine Štefanje za 

2021. godinu na kontu 35222  -  Subvencije i to: 

- Subvencije zadrugama   50.000,00 kuna (pozicija 320) 

 

 

    Članak 7. 

Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi općinski načelnik.  

 

Članak 8. 

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika. 

 

 Članak  9.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici 

Općine Štefanje. 
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Štefanje, 31. ožujka 2021.g. 

 
OPĆINSKI NAČELNIK 

                                    / Ivo Emić/ 
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