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Na temelju članka 2. Odluke o sufinanciranju troškova naknade 

prilikom legalizacije objekata obiteljskih poljoprivrednih proizvođača 
Brodsko-posavske županije u 2013. godini Klasa: 023-01/13-01/209, 
Ur.broj: 2178/1-11-01-13-2, od 13. studenog 2013. Upravni odjel za 

poljoprivredu Brodsko-posavske županije objavljuje 
 

 
JAVNI POZIV 

 

za dodjelu bespovratnih sredstava potpore za plaćanje naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađenih gospodarskih zgrada na području 

Brodsko-posavske županije u 2013. godini  

 
 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 
 
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za 

plaćanje naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih gospodarskih 
zgrada. 

 Brodsko-posavska županija daje potporu za plaćanje naknade za 
zadržavanje nezakonito izgrađene gospodarske zgrade, u kojoj se odvija 
određena poljoprivredna proizvodnja, a čija stvarna naknada iznosi 800 kn i 

više; 

 Potpora za zadržavanje nezakonito izgrađene gospodarske zgrade daje 
se za svaku pojedinu gospodarsku zgradu  za koju je podnesen zahtjev za 

ishođenje rješenja o izvedenom stanju; 

 
 Potpora se daje i za zadržavanje nezakonito izgrađene gospodarske 
zgrade za koje je investitor ranije ishodio rješenje o izvedenom stanju. 

 
II. KORISNICI SREDSTAVA POTPORE  

 
  Korisnici sredstava potpore mogu biti fizičke i pravne osobe koje su 

podnijele zahtjev za legalizaciju ili su već ranije ishodile rješenje o izvedenom 
stanju. 
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III. OBVEZNI OBRASCI I POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 

Potencijalni korisnici podnose zahtjev za dodjelu potpore na 

propisanom obrascu  koji mogu podići u Upravnom odjelu za poljoprivredu 
Brodsko-posavske županije, soba 311, svakog radnog dana od 9-12 sati. 

 

 Uz zahtjev su dužni priložiti: 
 

1. kopiju rješenja Jedinice lokalne samouprave o obračunu naknade 
za zadržavanje nezakonito izgrađene gospodarske zgrade; 

 

2. kopiju uplatnice o plaćenoj naknadi ili pak kopiju uplatnice o 
plaćenoj prvoj rati naknade. 

        
 
IV. VISINA POTPORE 

 
Brodsko-posavska županija sufinancirat će 50% iznosa stvarne 

naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene gospodarske zgrade (iznos bez 

popusta za jednokratno plaćanje). 
 

 
V. VRIJEME  OTVORENOSTI JAVNOG POZIVA 
 

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 
konca 2013. godine. 

 
 
VI. OBJAVA JAVNOG POZIVA 

 
Javni poziv biti će objavljen na službenim stranicama Brodsko-

posavske županije (www.bpz.hr) i u  lokalnom tjedniku Posavska Hrvatska. 

 
 

VII. PRIJAVA NA JAVNI POZIV 
 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na  adresu: 

 
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za poljoprivredu 
Petra Krešimira IV. br. 1. 

35000 Slavonski Brod 

 
s naznakom „Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava potpore za 
naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih gospodarskih zgrada“ - 

NE OTVARAJ. 
 

Zaprimljene zahtjeve razmatrat će Stručno povjerenstvo. 
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VIII. ISPLATA SREDSTAVA POTPORE 
 

Po završetku administrativne obrade zaprimljenih zahtjeva podnositelji 

istih biti će pismenim putem obaviješteni o dodjeli potpore ili odbijanju 
zahtjeva. 

 

U slučaju da se po objavljenom javnom pozivu planirana sredstava u 
potpunosti iskoriste prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva 

odnosno prije kraja tekuće kalendarske godine, Županija će o  navedenim 
činjenicama, putem sredstava javnog priopćavanja, obavijestiti sve 
potencijalne korisnike potpore. 


