
 

SKRAĆENE / NEPOTPUNE UPUTE ZA PRIJAVITELJE 

 

 

JAVNI POZIV 

 Za financiranje projekata i programa u poljoprivredi i  

ruralnom razvoju Općine Konavle   

za 2021. godinu 

 

 

Datum raspisivanja Poziva: 25. ožujka 2021. 

Rok za dostavu prijava: 10. svibnja 2021. 

Datum završetka provedbe projekata i programa: 31. prosinca 2021. 

 

 

1.  CILJ PROGRAMA 

Cilj ovog javnog poziva je razvoj poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda na području 

Općine Konavle, s posebnim naglaskom na proizvode koji nisu razvijeni, a imaju proizvodni i 

tržišni potencijal.  

Javnim pozivom se dodjeljuju bespovratna sredstva u 2021. godini, kao dio Programa mjera u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju općine Konavle za razdoblje 2021.-2025. Program mjera u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Konavle je donesen na stručnom temelju studije „Razvoj 

poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda Općine Konavle“ te konkretnih preporuka koje su iz nje 

proizišle. Program je planiran i na Općinskom vijeću Općine Konavle izglasan za petogodišnje 

razdoblje 2021.-2025., te je kao takav dobio i potrebnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede RH. 

 

 

2. PROGRAMSKE MJERE (prihvatljive aktivnosti) 

U Proračunu Općine Konavle za 2021. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu 

programa i projekata u poljoprivredi i ruralnom razvoju definiranih prioritetima utvrđenim od 

strane Općine Konavle, a obuhvaćaju aktivnosti: 



 

 

 

3. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

 

Pravo podnošenja prijave za provedbu projekta/programa imaju: 

 

MJERE 1 - 6:  

 

Sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- upisane su u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik   

poljoprivrednika, 

- imaju prebivalište odnosno sjedište, kao i poljoprivrednu proizvodnju  na       

            području Općine Konavle, 

- nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Konavle niti dugovanja po osnovi    

javnih davanja, poreznih obveza te drugih davanja prema državnom proračunu, 

        - protiv prijavitelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe ne vodi se 

kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo, te 

-          nisu korisnici Mjere 21. Programa ruralnog razvoja RH „Izvanredna     

           privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni     

           krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ –„POLJOPRIVREDNICI“. 

 

 

Sukladno Uredbi 1408/2013: 

- MJERA 1 –  Potpora za uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta 

1.1. Okrupnjivanje poljoprivrednih površina 

1.2. Uvođenju sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina 

1.3. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika 

- MJERA 2 – Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje 

- MJERA 3 – Potpora za očuvanje i proširenje stočnog fonda 

 

Sukladno Uredbi 1407/2013: 

-MJERA 4 – Potpora za izgradnju, uređenje i opremanje objekata za preradu i prodaju      

                       vlastitih  poljoprivredno-prehrambenih proizvoda 

- MJERA 5 – Potpora za marketinške aktivnosti 

 

 Sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 1407/2013: 

- MJERA 6 – Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove 

 

Sukladno Uredbi 1407/2013: 

- MJERA 7 – Potpore u ruralnom razvoju. 



MJERA 7: 

 

Znanstvene i obrazovne institucije, udruge, zadruge i klasteri koji ispunjavaju sljedeće 

uvjete: 

- imaju sjedište na području Općine Konavle, 

  -  upisani su u odgovarajući Upisnik/Registar Republike Hrvatske, 

        -  udruge su upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, 

        -  uredno ispunjavaju obveze iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju iz javnih 

izvora (ako je prijavitelj udruga),  

  - transparentno vode financijsko poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, 

        - protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno 

osuđena za kazneno djelo, 

- nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Konavle niti dugovanja po osnovi    

javnih davanja, poreznih obveza te drugih davanja prema državnom proračunu.  

 

 

 

4. NAČIN PRIJAVE 

 

Da bi prijavljeni projekt/program  mogao biti uvršten u Program mjera u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju Općine Konavle za 2021. godinu, predlagatelj mora podnijeti prijavu na posebnim 

obrascima koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Konavle 

(www.opcinakonavle.hr).  

Da bi prijava bila prihvatljiva, potrebno je pravilno ispuniti te potpisati i ovjeriti prijavni obrazac 

(jedan je za Mjere 1-6, a drugi za Mjeru 7) te dostaviti traženu popratnu dokumentaciju.   

Popis potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti prijavnom obrascu naveden je u 

Uputama za prijavitelje te na dnu prijavnog obrasca kojeg je potrebno popuniti. 

Za predmetne izjave koje su sastavni dio potrebne dokumentacije pripremljeni su obrasci. Sve 

potrebne dokumente i obrasce možete ponaći u sklopu objave natječaja na web stranici Općine 

Konavle. 

 

Obvezne prijavne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku te 

dostaviti u 1 (jednom) primjerku. Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce 

vlastoručno potpisane od strane prijavitelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje (i ako je 

primjenjivo ovjerene službenim pečatom prijavitelja).  

 

Navedenu tiskanu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici,  

preporučeno poštom na adresu ili neposredno u pisarnicu Općine Konavle, s adresom: 

 

http://www.opcinakonavle.hr/


OPĆINA KONAVLE 

UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE 

TRUMBIĆEV PUT 7 

20210 CAVTAT 

s napomenom: 

 

„Javni poziv za financiranje projekata i programa u poljoprivredi i ruralnom razvoju 

Općine Konavle za 2021. godinu  – NE OTVARAJ“ 

 

Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja. 

 

 

5. PITANJA VEZANA UZ JAVNI POZIV 

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na 

sljedeću adresu elektroničke pošte: info@opcinakonavle.hr, a najkasnije do 25. travnja  2021. 

godine. 

Odgovori na pojedine upite u najkraćem mogućem roku poslat će se izravno na adrese onih koji 

su pitanja postavili, a možebitno i javno objaviti da bi odgovori bili dostupni svim (potencijalnim) 

prijaviteljima. 

 

 

* Detaljni uvjeti javnog poziva navedeni su i objavljeni su u cjelovitom dokumentu Upute za 

prijavitelje koji je objavljen s javnim pozivom i dostupan na web stranici Općine Konavle: 

www.opcinakonavle.hr  

mailto:info@opcinakonavle.hr
http://www.opcinakonavle.hr/

