
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade projektne 

dokumentacije poljoprivrednicima iz proračuna Općine Hercegovac za 2020. godinu. 

(KLASA: 320-01/20-01/01; URBROJ: 2123/03-02-20-1, od dana 14. siječnja 2020. godine), 

donose se 

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE 

na Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ili konzultantske 

usluge poljoprivrednicima iz proračuna Općine Hercegovac za 2020. godinu 

 

 

1. CILJEVI JAVNOG POZIVA 

Opći cilj sufinanciranja izrade dokumentacije iz Proračuna Općine Hercegovac  je 

stvaranje povoljnih uvjeta za uravnotežen razvoj u skladu s važećom Strategijom Općine 

Hercegovac za razdoblje od 2015. do 2020. godine. 

Ovim aktivnostima pridonijet će se jačanju kapaciteta poljoprivrednika za pripremu i 

provedbu razvojnih projekata te za prijavu projekata na natječaje u okviru Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova, također s ciljem poticanja razvoja cjelokupnog područja 

Općine Hercegovac. 

   

2. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI 

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su poljoprivrednici koji imaju registriranu 

djelatnost na području Općine Hercegovac. 

 

3. PRIHVATLJIVE I NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI 

U okviru ovog Javnog poziva za sufinanciranje prihvatljivi su troškovi izrade 

projektne dokumentacije ili konzultantske usluge prilikom prijave projekata na otvorene javne 

pozive za projekte poljoprivrednika nastali u 2020. godini. 

Poljoprivrednik se ima pravo prijaviti i ostvariti sufinanciranje po prijavi jednom 

godišnje. 

Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak u dijelu u kojem ga prijavitelj može 

koristiti kao pretporez u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 

73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16). 

 

4. MAKSIMALNA VISINA IZNOSA SUFINANCIRANJA  

Općina Hercegovac će sudjelovati u sufinanciranju izrade zatražene dokumentacije do 

50% ili maksimalno 2.000,00 kuna. 

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt u okviru ovog javnog poziva na 

razdoblje provedbe tijekom 2020. godine 

 

5. TRAJANJE I LOKACIJA PROJEKTA 

Sufinanciranje od strane Općine Hercegovac se provodi za aktivnosti i troškove iz 

2020. godine. Lokacija na kojoj se provodi projekt mora biti na području prihvatljivog 

prijavitelja, a iznimno, za potrebe zadovoljenja pune funkcionalnosti projekta, i na području 

susjednih jedinica lokalne samouprave. 

 

6. OBVEZA POSTUPANJA SUKLADNO UPUTAMA I TEKSTU JAVNOG 

POZIVA 

Prihvatljivi prijavitelji podnose prijavu na Javni poziv putem Obrasca za prijavu koji 

je prilog objavljenog Javnog poziva te pripadajućih izjava. 



Prijava izrađena suprotno tekstu Javnog poziva i ovim Uputama smatrat će se 

neprihvatljivom prijavom i kao takva će se odbaciti. 

Obrazac prijave s pripadajućim izjavama dostupan je na službenoj internet stranici 

Općine Hercegovac (www.opcinahercegovac.hr). 

 

7. PREGLED I OCJENA PRISTIGLIH PRIJAVA 

Pregled i ocjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za odabir projekata 

imenovano Odlukom Općinskog načelnika, temeljem čijeg će prijedloga Općinski načelnik 

donijeti Odluku o odabiru i sufinanciranju projekata. 

  Nakon donošenja Odluke o odabiru, Općina Hercegovac zaključuje ugovor o 

sufinanciranju s odabranim prijaviteljima, odnosno korisnicima općinskih sredstava kojim se 

utvrđuju međusobna prava i obveze. 

          

8. IZVJEŠTAVANJE 

  Odabrani prijavitelji koji su sufinancirani općinskim sredstvima obvezni su 

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac dostaviti opisno i financijsko izvješće o 

izvršenju/provedbi projekta, a isto se regulira ugovorom o sufinanciranju.   

 

 

 

KLASA: 320-01/20-01/01 

URBROJ: 2123/03-02-20-4 

Hercegovac, 17. siječanj 2020. godine 

http://www.opcinahercegovac.hr/

