
Temeljem članka 42. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16), 

i članka 17. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i 

unapređenje lovstva na području grada Samobora u 2018. godini (Službene vijesti Grada 

Samobora br. 1/18.), gradonačelnik Grada Samobora raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, 

ruralni razvoj i unapređenje lovstva na području 

grada Samobora u 2018. godini 

 

1. Predmet Javnog poziva: 

Financijska sredstva iz Proračuna Grada Samobora za 2018. godinu dodjeljuju se za 

dolje navedene programske mjere. 

Unutar programske mjere RAZVOJ POLJOPRIVREDE sufinancirat će se: 

1. Razvoj stočarske proizvodnje 

2. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima 

 

Unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ sufinancirat će se: 

1. Razvoj seoskog turizma 

2. Razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava 

3. Obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi 

4. Očuvanje seoskih tradicijskih gospodarstava  

5. Agrotehničke mjere za uređenje i održavanje poljoprivrednih površina 

 

  Unutar programske mjere RAZVOJ I UNAPREĐENJE LOVSTVA sufinancirat će 

se: 

1. Potpora za osiguranje lovišta 

2. Potpora za unos divljači u lovište 

3. Potpora za sprječavanje šteta od divljači i na divljači te uređenje lovišta 

4. Potpora za izgradnju novih, adaptaciju, legalizaciju ili opremanje postojećih 

lovačkih domova i popratnih objekata za obradu i čuvanje mesa divljači  

5. Potpora za uređenje i opremanje strelišta 

6. Potpora za organizaciju ili sudjelovanje na znanstvenim, edukativnim i stručnim 

skupovima te izdavanje stručne, znanstvene ili monografske literature iz područja  

lovstva i zaštite prirode 

2. Opći uvjeti za dodjelu potpora: 

2.1. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere RAZVOJ POLJOPRIVREDE imaju 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao i 

fizičke odnosno pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju 

prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora te poljoprivrednu proizvodnju, 

stoku ili gospodarski objekt za koju traže potporu na području grada Samobora.  

Iznimno, pravo na potporu unutar mjere Investicije u poljoprivrednim gospodarstvim na 

čitavom području grada Samobora te mjere Potpora za nabavu matičnog stada ženskih 

rasplodnih grla  (goveda i ovaca), Potpora za poboljšanje genetskog potencijala ženskih 

rasplodnih grla i Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja na 

području Samoborskog i Žumberačkog gorja, mogu steći i fizičke odnosno pravne osobe s 

prebivalištem odnosno sjedištem na području grada Samobora kojima je poljoprivreda osnovna 

djelatnost, a imaju locirano poljoprivredno zemljište ili proizvodni gospodarski objekt izvan 

katastarskih granica grada Samobora odnosno u susjednoj općini. 



2.2. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ imaju obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao i fizičke 

odnosno pravne osobe kojima je osnovna djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje 

seoskim turizmom, a imaju prebivalište odnosno sjedište na području grada Samobora. 

2.3. Pravo korištenja sredstava unutar programske mjere POTICANJE RAZVOJA LOVSTVA 

imaju lovozakupnici ili koncesionari zajedničkih i državnih lovišta na području grada 

Samobora. 

2.4. Ostali uvjeti za dodjelu potpora utvrđeni su Pravilnikom o davanju potpora za razvoj 

poljoprivrede, ruralni razvoj i unapređenje lovstva na području grada Samobora u 2018. godini 

(Službene vijesti Grada Samobora br. 1/18). Zahtjevi koji nemaju priloženu potpunu 

dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Pravilnika i Javnog poziva za 

pojedinu potporu neće se razmatrati. 

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: GRAD SAMOBOR, Upravni odjel za 

gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor. 

4. Vrijeme trajanja Javnog poziva: Do 30. studenog 2018. godine, osim potpora unutar 

programske mjere RURALNI RAZVOJ, podmjera Agrotehničke mjere za uređenje i 

održavanje poljoprivrednih površina do 16. travnja 2018. godine, a zahtjevi se rješavaju prema 

redoslijedu prispijeća, odnosno do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Grada Samobora 

za 2018. godinu. 

5. Informacije : Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije Grada 

Samobora, Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor, soba 316/1, na broju telefona 01/3363-

177. 

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit će se na službenoj internet 

stranici Grada Samobora www.samobor.hr. 

 
KLASA: 302-01/17-03/2 

URBROJ:238-11-03-03/1-18-5 

 

U Samoboru 31. siječnja 2018.godine 

                                                                                                            GRADONAČELNIK 
                                                                                                                Krešo Beljak, mag.educ.geogr. 


