Na temelju Odluke o potpori OPG-ovima s područja Općine Sutivan za nabavu i dovoz vode
radi ublažavanja posljedica epidemije bolesti uzrokovane COVID-om 19 u 2020. Godini
(„Službeni glasnik Općine Sutivan“ broj 10/20), općinski načelnik dana 18. lipnja 2020.
godine, objavljuje

JAVNI POZIV
nositeljima OPG-a s područja Općine Sutivan radi ublažavanja
posljedica epidemije bolesti COVID-19 u 2020.
Predmet Javnog poziva je pomoć obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima sa područja
Općine Sutivan sufinanciranjem nabave i dovoza vode za navodnjavanje poljoprivrednih
kultura koje se nalaze na području Općine Sutivan.
Maksimalan iznos potpore po pojedinom OPG-u iznosi 50% i to po dostavljenom računu, a
najviše do 1.000,00 kn po pojedinom OPG-u.
Prihvatljivi korisnici mjere su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja ispunjavaju
slijedeće uvjete:
 Upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
 Imaju sjedište na području Općine Sutivan,
 Na području Općine Sutivan imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu
proizvodnju za koju se traži potpora.
Uz ispunjen zahtjev za dodjelu pomoći (obrazac kojega se nalazi u privitku ovog Javnog
poziva i čini njegov sastavni dio), podnositelji zahtjeva su obvezni priložiti i sljedeću
dokumentaciju:
 Kopiju Rješenja o upisu u upisnik OPG-a,
 Preslik računa iz kojega je vidljiv trošak nabave i dovoza vode, a koji ne smije biti
stariji od dana raspisivanja ovog Javnog poziva,
 preslika poslovnog žiroračuna;
Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore
Zahtjevi će se zaprimati do utroška sredstava osiguranih Proračunom Općine Sutivan za 2020.
godinu
Način podnošenja zahtjeva
Zahtjevi se dostavljaju isključivo na obrascu koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva i s
obaveznom dokumentacijom. Obrazac zahtjeva dostupan je na službenim stranicama Općine
Sutivan www.sutivan.hr
Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA SUTIVAN
Sutivan, Trg Dr. Franje Tuđmana 1
Uz napomenu:
„Zahtjev za sufinanciranje nabave i dovoza vode“

Podnositelj zahtjev šalje poštom (ili predaje osobno na protokol Općine Sutivan , svaki radni
dan od 8:00 do 14:30 sati) ili putem elektronske pošte na adresu elektroničke pošte
procelnica@sutivan.hr. Dokumenti traženi po ovom Javnom pozivu dostavljaju se skenirani ,
potpisani i ovjereni, ukoliko se dostavljaju elektronskom poštom.
Postupak dodjele potpore
Jedinstveni upravni odjel obrađuje zaprimljene zahtjeve, kontrolira ispravnost zahtjeva,
analizira ispunjavanje uvjeta iz odluke i ovog Javnog poziva, utvrđuje pravovremenost i
potpunost zahtjeva, utvrđuje iznos pomoći na temelju dostavljenih zahtjeva te obavlja ostale
poslove vezane uz provedbu Javnog poziva.
Ukoliko nije podnesena sva dokumentacija, Jedinstveni upravni odjel će od podnositelja
zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije , odnosno eventualna potreba pojašnjenja, dajući
mu rok od najviše 5 dana za dopunu dokumentacije i/ili pojašnjenja.
Povjerenstvo obrađene zahtjeve dostavlja općinskom načelniku Općine Sutivan radi
donošenja Zaključka o dodjeli pomoći.
Kontakt podaci za pitanja
Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti putem
telefona na broj: 021/ 638-366.

