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Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18), članka 35. Zakona o 

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno 

tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 – 

ispravak i 123/17) i članka 25. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ 10/18, 22/19  i 

28/19 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana ________ 2019. 

godine, donijelo je 

 PROGRAM POTPORA  U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA OGULINA  

ZA 2020. GODINU 

Članak 1. 

 

 Potpore u poljoprivredi dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014.  

o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim 

područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije. 

Program se  primjenjuje  isključivo na potpore koje imaju učinak poticaja. 

Članak 2. 

 Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Ogulin u 2020-toj 

godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Ogulina. 

Korisnici potpora iz Proračuna Grada Ogulina mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Ogulina. 

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz poljoprivrede: obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća (MSP), udruge i zadruge registrirane za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

Uredbom Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014.  o proglašenju određenih kategorija potpora 

u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u 

primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u Prilogu I definirano je što su 

mikro, mala i srednja poduzeća (MSP). 

Poduzetnici u teškoćama ne mogu biti korisnici potpore. 

Članak 3. 

 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407 i 1408/2013, pod pojmom „jedan poduzetnik“ 

obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća; 
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 
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d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) 

preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

Članak 4. 
 
Grad Ogulin će u 2020-toj dodjeljivati  sljedeće potpore sukladno Uredbi 702/2014: 
 

1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim 
gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom 

2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 
3. Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište 

poljoprivrednih proizvoda 
4. Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava 
5. Početne potpore za skupine i organizacije proizvođača u sektoru poljoprivrede 
6. Potpore za proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji sudjeluju u programima kvalitete 
7. Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima 

 
1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim 

gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom 

1. Potpore za ulaganja u materijalnu ili nematerijalnu imovinu na poljoprivrednim gospodarstvima 

povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom spojive su s unutarnjim tržištem u smislu 

članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. stavka 3. ako 

ispunjavaju uvjete iz stavaka 2. do 11. ovog članka i poglavlja I.  

2. Ulaganje može provoditi jedan ili više korisnika ili se ono odnosi na materijalnu imovinu ili 

nematerijalnu imovinu koju upotrebljava jedan ili više korisnika.  

3. Ulaganje mora imati barem jedan od sljedećih ciljeva:  

(a) poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednoga gospodarstva, osobito smanjenjem 

troškova proizvodnje ili poboljšanjem i preusmjerenjem proizvodnje; 

 (b) poboljšanje prirodnog okoliša, higijenskih uvjeta ili standarda dobrobiti životinja, uz uvjet da 

predmetno ulaganje nadilazi standarde Unije koji su na snazi; 

(c) stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom 

poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, 

opskrbu i uštedu energije i vode;  

(d) ostvarivanje agro-okolišnih i klimatskih ciljeva, očuvanje biološke raznolikosti vrsta i staništa te 

povećanje vrijednosti javnog prostora područja mreže Natura 2000 ili drugih sustava visoke prirodne 

vrijednosti, kako je definirano u nacionalnim ili regionalnim programima ruralnog razvoja država 

članica, sve dok su ulaganja neproduktivna; 
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 (e) ponovna uspostava proizvodnog potencijala koji je oštećen elementarnim nepogodama, 

nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, bolestima 

životinja ili nametnicima bilja te sprječavanje šteta koje uzrokuju ti događaji. 

4. Ulaganje može biti povezano s proizvodnjom biogoriva na razini gospodarstva ili energije iz 

obnovljivih izvora, uz uvjet da proizvodnja ne bude veća od prosječne godišnje potrošnje goriva ili 

energije dotičnog gospodarstva. Ako je ulaganje namijenjeno proizvodnji biogoriva, proizvodni 

kapacitet proizvodnih postrojenja manji je ili jednak godišnjoj prosječnoj potrošnji goriva za prijevoz 

na poljoprivrednom gospodarstvu, a proizvedeno biogorivo ne smije se prodavati na tržištu. U slučaju 

ulaganja u proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora na poljoprivrednim 

gospodarstvima, objekti za proizvodnju korisniku služe isključivo za vlastite energetske potrebe i 

njihov je proizvodni kapacitet manji ili jednak zajedničkom prosjeku godišnje potrošnje toplinske i 

električne energije na poljoprivrednom gospodarstvu, uključujući i poljoprivredno kućanstvo. Prodaja 

električne energije električnoj mreži dopuštena je samo ako se poštuje granica vlastite godišnje 

potrošnje. Ako ulaganje provodi više korisnika radi zadovoljenja vlastitih potreba za biogorivom i 

energijom, prosječna godišnja potrošnja zbraja se tako da odgovara iznosu prosječne godišnje 

potrošnje svih korisnika. Ulaganja u infrastrukturu obnovljivih izvora energije koja troši ili proizvodi 

energiju sukladna su s minimalnim standardima energetske učinkovitosti, ako takvi standardi postoje 

na nacionalnoj razini. Ulaganja u postrojenja čija je glavna svrha proizvodnja električne energije iz 

biomase nisu prihvatljiva za potporu, osim ako je najmanji postotak toplinske energije, kako ga 

odrede države članice, iskorišten. Države članice utvrđuju pragove za maksimalne udjele žitarica i 

ostalih kultura bogatih škrobom, šećera i uljanica koje se koriste za proizvodnju bioenergije, 

uključujući biogoriva, za različite vrste postrojenja. Potpora projektima za ulaganje u bioenergiju 

ograničava se na bioenergiju koja ispunjava primjenjive kriterije održivosti utvrđene u zakonodavstvu 

Unije, uključujući članak 17. stavke 2. do 6. Direktive 2009/28/EZ. 5. Ulaganje mora biti u skladu sa 

zakonodavstvom Unije i s nacionalnim pravom dotične države članice o zaštiti okoliša. Potpora za 

ulaganja za koja je potrebna procjena utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU podliježe 

uvjetu da je takva procjena izvršena i da je odobrenje za provedbu predmetnog projekta ulaganja 

dano prije datuma dodjele pojedinačne potpore. 

 6. Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi: 

 (a) troškovi izgradnje, stjecanja, uključujući leasing, ili poboljšanje nepokretne imovine, pri čemu je 

zemljište prihvatljivo samo u iznosu do 10 % ukupnih prihvatljivih troškova predmetne djelatnosti; 

 (b) nabavu ili leasing strojeva i opreme do tržišne vrijednosti imovine; 

 (c) opći troškovi povezani s izdatcima iz točaka (a) i (b) kao što su honorari arhitekata, inženjera i 

savjetnika, troškovi koji se odnose na savjete o ekološkoj i gospodarskoj održivosti, uključujući studije 

izvedivosti; studije izvedivosti i dalje su prihvatljivi izdatci čak i ako, na temelju njihovih rezultata, 

nema izdataka iz točaka (a) i (b); 

 (d) stjecanje ili razvoj računalnih programa te stjecanje patenata, licencija, autorskih prava i žigova; 

 (e) troškovi za neproduktivna ulaganja povezana s ciljevima iz stavka 3. točke (d) 
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7. Troškovi, osim onih navedenih u stavku 6. točkama (a) i (b) povezani s ugovorima o leasingu, kao 

što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i nadoknade za 

osiguranje, nisu prihvatljivi troškovi.  

Obrtni kapital ne smatra se prihvatljivim troškom.  

 9. Potpora se ne dodjeljuje za sljedeće:  

(a) kupnju proizvodnih prava, prava na plaćanja i jednogodišnjeg bilja;  

(b) sadnju jednogodišnjeg bilja; 

 (c) odvodnjavanje;  

(d) ulaganja za usklađivanje sa standardima Unije, osim potpore dodijeljene mladim 

poljoprivrednicima unutar 24 mjeseca od osnivanja poljoprivrednoga gospodarstva;  

(e) nabavu životinja,  

10. Potpore ne smiju biti ograničene na pojedine poljoprivredne proizvode i stoga moraju biti 

dostupne ili svim sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje ili čitavom sektoru proizvodnje bilja 

ili čitavom sektoru proizvodnje životinja. Međutim, države članice mogu izuzeti određene proizvode 

zbog prevelikog kapaciteta na unutarnjem tržištu ili pomanjkanja prodajnih mogućnosti.  

11. Intenzitet potpore je 50 % a najviše 20.000,00 kuna 

2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 

Potpore za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 

107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. točke 3. ako 

ispunjavaju uvjete utvrđene u poglavlju I. i ako su dodijeljene te ograničene na pravne i 

administrativne troškove, uključujući troškove izmjere, u visini do 100 % stvarno nastalih troškova a 

najviše 20.000,00 kuna. 

3. Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište  

poljoprivrednih proizvoda 

 1. Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu u vezi s preradom 

poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda spojive su s unutarnjim 

tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 

108. stavka 3. ako ispunjavaju uvjete iz stavaka 2. do 10. ovog članka i poglavlja I. 

 2. Ovo ulaganje odnosi se na preradu poljoprivrednih proizvoda ili stavljanje na tržište 

poljoprivrednih proizvoda.  

3. Ulaganja u vezi s proizvodnjom biogoriva proizvedenog iz prehrambenih sirovina nisu prihvatljiva 

za potporu u skladu s ovim člankom.  

4. Ulaganje mora biti u skladu sa zakonodavstvom Unije i Republike Hrvatske O zaŠtiti okoliša. 

Potpora za ulaganja za koja je potrebna procjena utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU 
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podliježe uvjetu da je takva procjena izvršena i da je odobrenje za provedbu predmetnog projekta 

ulaganja dano prije datuma dodjele pojedinačne potpore. 

 5. Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi: 

 (a) izgradnja, stjecanje, uključujući leasing, ili poboljšanje nepokretne imovine, pri čemu je zemljište 

prihvatljivo samo u iznosu do 10 % ukupnih prihvatljivih troškova predmetne djelatnosti; 

 (b) nabava ili leasing strojeva i opreme do tržišne vrijednosti imovine; 

 (c) opći troškovi povezani s izdatcima iz točaka (a) i (b) kao što su honorari arhitekata, inženjera i 

savjetnika, troškovi koji se odnose na savjete o ekološkoj i gospodarskoj održivosti, uključujući studije 

izvedivosti; studije izvedivosti i dalje su prihvatljivi izdaci čak i ako, na temelju njihovih rezultata, 

nema izdataka iz točaka (a) i (b); 

 (d) stjecanje ili razvoj računalnih programa te stjecanje patenata, licencija, autorskih prava, žigova.  

6. Troškovi, osim onih navedenih u stavku 5. točkama (a) i (b) povezani s ugovorima o leasingu, kao 

što su marža davatelja leasinga, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i nadoknade za 

osiguranje, nisu prihvatljivi troškovi. 

 Obrtni kapital ne smatra se prihvatljivim troškom.  

7. Potpora se ne dodjeljuje za ulaganja namijenjena usklađivanju sa standardima Unije. 

 8. Potpora se ne dodjeljuje ako se pritom povrjeđuju bilo kakve zabrane ili ograničenja utvrđena u 

Uredbi (EU) br. 1308/2013, čak i ako se te zabrane i ograničenja odnose samo na potpore Unije 

predviđene tom Uredbom.  

9. Intenzitet potpore je 50 % a najviše 20.000,00 kuna 

4. Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava  

1. Početne potpore za mlade poljoprivrednike i početne potpore za razvoj malih poljoprivrednih 

gospodarstava spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i 

izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. stavka 3. ako ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 

2. do 5. ovog članka i u poglavlju I. 

2. Potpore se dodjeljuju mladim poljoprivrednicima kako su definirani u članku 2. stavku 34. ove 

Uredbe  - "mladi poljoprivrednik" znači osoba koja nije starija od 40 godina u trenutku podnošenja 

zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuće stručne vještine i znanja te po prvi put preuzima 

poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj tog gospodarstva. 

Potpore su ograničene na mikro i mala poduzeća.  

3. Ako se potpora dodjeljuje mladom poljoprivredniku koji uspostavlja gospodarstvo u obliku pravne 

osobe, mladi poljoprivrednik izvršava stvarnu i dugoročnu kontrolu nad tom pravnom osobom u 

smislu odluka povezanih s upravljanjem, koristima i financijskim rizicima. Ako u kapitalu ili upravljanju 

pravne osobe sudjeluje nekoliko fizičkih osoba, uključujući osobe koje nisu mladi poljoprivrednici, 

mladi poljoprivrednik ima mogućnost izvršavati takvu učinkovitu i dugoročnu kontrolu samostalno ili 
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zajedno s drugim osobama. Ako je pravna osoba pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom druge 

pravne osobe, ti se zahtjevi primjenjuju na sve fizičke osobe koje imaju kontrolu nad tom drugom 

pravnom osobom.  

4. Uvjet za potporu je podnošenje poslovnog plana. 

U poslovnom se planu opisuje najmanje sljedeće: 

 (a) u slučaju početne potpore za mlade poljoprivrednike:  

 I. početno stanje poljoprivrednoga gospodarstva; 

 II. pokazatelji i ciljevi za razvoj djelatnosti poljoprivrednoga gospodarstva; 

 III. podaci o aktivnostima, uključujući i one koji se odnose na ekološku održivost i učinkovitost 

resursa, potrebne za razvoj djelatnosti poljoprivrednoga gospodarstva, kao što su ulaganja, 

osposobljavanje, savjetovanje;  

(b) u slučaju početne potpore za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava: 

 I. početno stanje poljoprivrednoga gospodarstva;  

II. podaci o aktivnostima, uključujući i one koji se odnose na ekološku održivost i učinkovitost resursa, 

kojima bi se podržalo ostvarivanje gospodarske održivosti, kao što su ulaganja, osposobljavanje, 

suradnja. 

 5. Za mlade poljoprivrednike poslovnim planom iz stavka 4. točke (a) ovog članka predviđa se da 

korisnik mora biti u skladu s definicijom aktivnog poljoprivrednika predviđenom člankom 2. stavkom 

42. u roku od 18 mjeseci od osnivanja. Međutim, ako korisnik ne posjeduje odgovarajuće stručne 

vještine i znanja iz te definicije, korisnik ima pravo na primanje potpore, pod uvjetom da se obveže 

steći ta znanja i te stručne vještine i znanja u razdoblju od 36 mjeseci od datuma donošenja odluke o 

dodjeli potpore. Ta se obveza mora uključiti u poslovni plan. 

6. Intenzitet potpore je 50 % a najviše 20.000,00 kuna. 

5. Početne potpore za skupine i organizacije proizvođača u sektoru poljoprivrede 

1. Početne potpore za skupine i organizacije proizvođača spojive su s unutarnjim tržištem u smislu 

članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. stavka 3. ako 

ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 2. do 8. ovog članka i u poglavlju I. 

2. Za potporu su prihvatljive samo one skupine ili organizacije proizvođača koje je na temelju 

podnesenog poslovnog plana službeno priznalo nadležno tijelo Republike Hrvatske.  

3. Potpora se dodjeljuje podliježući obvezi Republike Hrvatske da provjeri jesu li ciljevi poslovnog 

plana iz stavka 2. postignuti u roku od pet godina od datuma službenog priznanja skupine ili 

organizacije proizvođača.  

4. Sporazumi, odluke i usklađene prakse zaključeni u okviru skupine ili organizacije proizvođača u 

skladu su s pravilima o tržišnom natjecanju kako se primjenjuju na temelju članaka 206. do 210. 

Uredbe (EU) br. 1308/2013. L 193/32 HR Službeni list Europske unije 1.7.2014. 
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5. Potpore se ne dodjeljuju: 

(a) organizacijama proizvođača, subjektima ili tijelima kao što su trgovačka društva ili zadruge čiji je 

cilj upravljanje jednim poljoprivrednim gospodarstvom ili više njih i koje je stoga zapravo potrebno 

smatrati jednim proizvođačem; 

 (b) poljoprivrednim udruženjima koja obavljaju zadatke kao što su uzajamna pomoć te usluge 

zamjene na gospodarstvu i upravljanja gospodarstvom članova, a da ona nisu uključena u zajedničku 

prilagodbu ponude tržištu;  

(c) skupinama, organizacijama ili udruženjima proizvođača čiji ciljevi nisu spojivi s člankom 152. 

stavkom 1. točkom (c) i stavkom 3. te člankom 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013.  

6. Potpora obuhvaća sljedeće prihvatljive troškove: troškove najma odgovarajućih prostora, nabavu 

uredske opreme, uključujući računalni hardver i softver, troškove administrativnog osoblja, režijske 

troškove i troškove pravnih i upravnih postupaka. Ako se prostori kupuju, prihvatljivi troškovi za te 

prostore ograničeni su na troškove najma po tržišnim cijenama. 

 7. Potpore se isplaćuju kao paušalne potpore u godišnjim obrocima za prvih pet godina od dana kada 

je nadležno tijelo službeno priznalo skupinu ili organizaciju proizvođača na temelju poslovnog plana iz 

stavka 2. Države članice isplaćuju zadnji obrok tek nakon što su provjerile ispravnu provedbu tog 

poslovnog plana. Potpore se postupno smanjuju. 

 8. Intenzitet potpore ograničava se na 100 % prihvatljivih troškova a najviše 20.000,00 kuna. 

6. Potpore za proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji sudjeluju u programima kvalitete 

1. Sljedeće kategorije potpora proizvođačima poljoprivrednih proizvoda spojive su s unutarnjim 

tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) Ugovora i izuzete su iz obveze prijave iz njegova 

članka 108. stavka 3.: 

(a) potpore za proizvođače koji prvi put sudjeluju u programima kvalitete ako ispunjavaju uvjete 

utvrđene u stavcima 2. do 6. ovog članka i u poglavlju I.; 

(b) potpore za troškove obveznih mjera kontrole povezane s programima kvalitete koje prema 

zakonodavstvu Unije ili Republike Hrvatske poduzima nadležno tijelo ili se poduzimaju u njegovo ime, 

ako ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 2., 4., 6., 7. i 8. ovog članka i u poglavlju I.; 

(c) potpore za troškove istraživanja tržišta, idejnog stvaranja i oblikovanja proizvoda te izrade 

zahtjeva za priznavanje programa kvalitete ako ispunjavaju uvjete utvrđene u stavcima 2., 6., 7. i 8. 

ovog članka i u poglavlju I. 

2. Potpore iz stavka 1. dodjeljuju se u vezi sa sljedećim programima kvalitete: 

(a) programi kvalitete utvrđeni sljedećim uredbama i odredbama: 

I. dio II. glava II. poglavlje I. odjeljak 2. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u pogledu vina; 

II. Uredba (EZ) br. 1151/2012; 

III. Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 ( 1 ); 
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IV. Uredba (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ); 

V. Uredba (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 3 ); 

(b) programi kvalitete, uključujući programe certificiranja poljoprivrednih gospodarstava, za 

poljoprivredne proizvode koje države članice priznaju kao usklađene sa sljedećim kriterijima: 

I. posebnost konačnog proizvoda proizvedenog u skladu s tim programima kvalitete proizlazi iz jasnih 

obveza da se zajamče: 

— specifične karakteristike proizvoda, ili 

— specifične metode uzgoja ili proizvodnje, ili 

— kvaliteta konačnog proizvoda koja značajno premašuje komercijalne standarde za robu u pogledu 

zdravlja ljudi, životinja i bilja, dobrobiti životinja ili zaštite okoliša; 

II. program kvalitete mora biti otvoren svim proizvođačima; 

III. program kvalitete mora uključivati obvezujuće specifikacije konačnog proizvoda, a sukladnost s 

navedenim specifikacijama moraju potvrditi tijela javne vlasti ili neovisno inspekcijsko tijelo; 

IV. program kvalitete mora biti transparentan i osiguravati potpunu sljedivost poljoprivrednih 

proizvoda; 

(c) dobrovoljni programi certificiranja poljoprivrednih proizvoda za koje Republika Hrvatska priznaje 

da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Komunikaciji Komisije o smjernicama EU-a za najbolju praksu u 

dobrovoljnim programima certificiranja za poljoprivredne proizvode i hranu. 

3. Potpore navedene u stavku 1. točki (a) dodjeljuju se proizvođačima poljoprivrednih proizvoda u 

obliku godišnjeg poticaja čija se razina određuje u skladu s razinom fiksnih troškova nastalih 

sudjelovanjem u programima kvalitete. 

4. Potpore iz stavka 1. točaka (a) i (b) ne dodjeljuju se za troškove kontrola koje je proveo sam 

korisnik ili u slučaju kad zakonodavstvo Unije predviđa da troškove kontrola trebaju snositi 

proizvođači poljoprivrednih proizvoda i skupine proizvođača, bez određivanja stvarne razine 

naknada. 

5. Potpore iz stavka 1. točke (a) dodjeljuju se za razdoblje od najviše pet godina i ograničavaju se na 

20.000,00 kuna godišnje po korisniku. 

6. Potpore su dostupne svim prihvatljivim poduzetnicima na području Grada Ogulina na temelju 

objektivno utvrđenih mjerila. 

7. Potpora iz stavka 1. točaka (b) i (c) ne uključuje izravna plaćanja korisnicima. Potpora iz stavka 1. 

točaka (b) i (c) isplaćuje se tijelu koje je odgovorno za mjere kontrole, pružatelju usluge istraživanja ili 

pružatelju usluge savjetovanja. 

8. Potpora iz stavka 1. točaka (b) i (c) ograničava se na 100 % stvarno nastalih troškova a najviše 

20.000,00 kuna. 
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7. Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima  

1. Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima koje se 

dodjeljuju MSP-ovima spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (c) 

Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova članka 108. stavka 3. ako ispunjavaju uvjete utvrđene u 

stavcima 2. do 9. ovog članka i u poglavlju I.  

2. Potpore:  

(a) se dodjeljuju u okviru programa ruralnog razvoja u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 te 

delegiranim i provedbenim aktima koje je Komisija donijela na temelju te Uredbe:  

I. kao potpore koje sufinancira EPFRR; ili  

II. kao dodatno nacionalno financiranje uz potpore iz točke i.;  

(b) istovjetne su temeljnoj mjeri ruralnog razvoja predviđenoj programom ruralnog razvoja iz točke 

(a). 

 3. Pravnom osnovom za potpore utvrđuje se da se potpore ne primjenjuju prije nego što Komisija 

odobri relevantni program ruralnog razvoja.  

4. Potpore se dodjeljuju sljedećim kategorijama korisnika:  

(a) poljoprivrednicima ili članovima poljoprivrednoga gospodarstva u ruralnim područjima koji 

proširuju djelatnost na nepoljoprivredne djelatnosti;  

(b) mikro i malim poduzećima u ruralnim područjima;  

(c) fizičkim osobama u ruralnim područjima. 

 5. Ako je član poljoprivrednog kućanstva iz stavka 4. točke (a) pravna osoba ili skupina pravnih 

osoba, taj se član mora baviti poljoprivrednom djelatnošću na poljoprivrednom gospodarstvu u 

vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu.  

6. Uvjet je za dodjelu potpore je podnošenje poslovnog plana Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

komunalni sustav i prostorno uređenje. Provedba poslovnog plana započinje u roku od devet mjeseci 

od dana kada je donesena odluka o dodjeli potpora.  

U poslovnom se planu opisuje sljedeće:  

 (a) početno gospodarsko stanje korisnika; 

 (b) pokazatelji i ciljevi za razvoj novih djelatnosti korisnika;  

 (c) podaci o aktivnostima potrebnima za razvoj djelatnosti korisnika kao što su podaci o ulaganjima, 

izobrazbi, savjetovanju.  

7. Potpore se isplaćuju tijekom razdoblja od najviše pet godina.  
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8. Intenzitet potpore ograničava se na 50 % prihvatljivih troškova a najviše 20.000,00 kuna. 

 
Plan ukupnih  izdataka za Program potpora u  poljoprivredi  

na području Grada Ogulina za  2020. godinu.  

 

Članak 5. 

 
Za provedbu mjera iz ovog Programa  Grad raspisuje Javni poziv.   
Javni poziv  raspisuje Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, a 
objavljuje se na službenim internetskim  stranicama Grada Ogulina (www.ogulin.hr) i oglasnoj ploči 
Grada. 
Prijava na natječaj podnosi se  u Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno 
uređenje u pisanom obliku, na obrascu prijave kojeg izrađuje Odjel. Uz prijavu podnositelj prijave 
prilaže odgovarajuću dokumentaciju  određenu u obrascu prijave.  
Gradonačelnik će osnovati Povjerenstvo za ocjenu prispjelih prijava. 
Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik Grada Ogulina na prijedlog Povjerenstva. U Odluci se 
navodi iznos i namjena potpore.  
Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na  račun korisnika jednokratno.  
 

Članak 7. 

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se na propisanom obrascu Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

komunalni sustav i prostorno uređenje tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca 2020. godine. 

Korisnici potpora uz obrazac dužni su priložiti i potrebnu dokumentaciju, kako je obrazloženo u svakoj 

mjeri. Kontrola namjenskog utroška sredstava vršit će se odmah po podnesenom zahtjevu na osnovu 

priložene dokumentacije o nastalim troškovima za koji se traži subvencija i kontrolom na terenu. 

 

 

 

 

R.br. Mjere potpore 
 

Iznos sredstava  
(kn) 

1. 
Potpore za ulaganja u materijalnu imovinu ili nematerijalnu imovinu na 
poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom 
proizvodnjom  

140.000,00 

2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 20.000,00 

3. 
 Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i 
stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda 

60.000,00 

4. 
Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih 
gospodarstava 
 

40.000,00 

5. 
Početne potpore za skupine i organizacije proizvođača u sektoru 
poljoprivrede 
 

20.000,00 

6. 
Potpore za proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji sudjeluju u 
programima kvalitete 

20.000,00 

7. 
Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u 
ruralnim područjima 

60.000,00 

 Ukupno 360.000,00 

http://www.ogulin.hr/
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Članak 8. 

 

Korisnici potpora dužni su dostaviti u Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno 

uređenje izvješće i račune kojima dokazuju namjensko korištenje subvencije. 

Korisnici potpora koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su istu vratiti najkasnije u roku 15 

dana po zaprimljenom zahtjevu za povrat sredstava.   

Korisnici potpora koji nenamjenski utroše odobrena sredstva bit će isključeni iz dodjele potpore za 

tekuću i sljedeću godinu.  

Korisnici potpora koji svojim postupanjem pokušaju dovesti u zabludu Povjerenstvo ili pokušaju 

prikazati lažne podatke bit će isključeni iz dodjele potpora  za tekuću i sljedeću godinu.  

 

Članak 9. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, a 

primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine. 

 

KLASA:  
URBROJ:  
Ogulin, 
 

 
GRAD OGULIN GRADSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK 
 

Marinko Herman, struč. spec. krim.                         
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OBRAZLOŽENJE 

uz Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi na području  

 Grada Ogulina za 2020. godinu 

 

 Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu 

predstavlja jednu od značajnih mjera i ciljeva razvoja Grada Ogulina.  

 Programom su obuhvaćene sve aktivnosti  usklađene sa  Uredbom Komisije (EZ) br. 

702/2014 od 25. lipnja 2014.  o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru 

poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u 

primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

 Sukladno navedenom predlažemo Gradskom vijeću Grada Ogulina donošenje 

Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ogulina za 2020. godinu, kao u 

predloženom tekstu. 

 

Upravni odjel za gospodarstvo,  

komunalni sustav i prostorno uređenje 

Privremena pročelnica 

 

Slavica Zubčić, dipl. ing. arh. 

 
 
 
 


