
Na temelju članka 9. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20 i 127/20), 

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, 123/17 i 98/19) i članka 25. Statuta Grada 

Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ 10/18, 22/19, 28/19 – pročišćeni tekst i 30/20), 

Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine, donijelo 

je 

PROGRAM POTPORA  U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU  

GRADA OGULINA ZA 2021. GODINU 

 

Članak 1. 

 

Programom potpora u poljoprivredi Grada Ogulina za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Ogulin u 2021. godini 

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

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada 

Ogulina. 

 

Članak 2. 

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

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim 

- 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 

(SL L 193, 1.7.2014.) i Uredbi Komisije (EU) br. 2019/289 od 19. veljače 2019 o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 702/2014 o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede 

i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 

108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 48, 20.2.2019.) – u daljnjem tekstu: 

Uredba br. 702/2014., 

- Potpore male vrijednosti usklađene sa Uredbom Komisije (EU) br.1407/2013 od 18. 

prosinca 2013. g. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. 

 

Članak 3. 

Grad Ogulin će u 2021-toj dodjeljivati  sljedeće potpore: 

 

DIO I 

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. Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava 



 

 

DIO II 

Sukladno Uredbi 1407/2013: 

 

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

tržište poljoprivrednih proizvoda 

2. Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim 

područjima 

      3.   Potpora za marketinške aktivnosti 

      4 .  Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove 

  

 DIO I 

Državne potpore usklađene sa Uredbom br. 702/2014 

 

Pojmovi korišteni u ovom  Programu  imaju jednako značenje kao pojmovi u članku 2.  

Uredbi br. 702/2014. 

Za potrebe Programa primjenjuju se sljedeće definicije: 

(1) "potpora" znači svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku 1. 

Ugovora;  

(2) "MSP" ili "mikro, mala i srednja poduzeća" znači poduzetnici koji ispunjavaju kriterije 

utvrđene u Prilogu I.; 

(3) "sektor poljoprivrede" znači svi poduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom, preradom ili stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda; 

(4) "poljoprivredni proizvod" znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim proizvoda 

ribarstva i akvakulture navedenih u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1379/2013 Europskog 

parlamenta i Vijeća (1); 

(5) "primarna poljoprivredna proizvodnja" znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva 

navedenih u Prilogu I. Ugovoru bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila 

priroda tih proizvoda;  

(6) "prerada poljoprivrednih proizvoda" znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu 

čiji je rezultat proizvod koji je i sâm poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na 

poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za 

prvu prodaju;  

(7)"stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda" znači držanje ili izlaganje u cilju prodaje, 

ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje 

preprodavateljima i prerađivačima koju obavlja primarni proizvođač i svih djelatnosti 

povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju 

obavlja primarni proizvođač smatra se stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda ako se 

odvija u zasebnim za to predviđenim prostorijama;  

(8) "poljoprivredno gospodarstvo" znači jedinica koja se sastoji od zemljišta, prostorija i 

objekata koji se upotrebljavaju za primarnu poljoprivrednu proizvodnju;  

(9) "elementarne nepogode" znači potresi, snježne lavine, odroni tla i poplave, pijavice, 

uragani, erupcije vulkana i šumski požari prirodnog podrijetla;  



(10) "program potpora" znači svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim 

provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima koji su utvrđeni u 

aktu na općenit i apstraktan način te svaki akt na temelju kojeg se potpora koja nije povezana 

s određenim projektom može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno 

razdoblje i u neodređenom iznosu;  

(11) "plan evaluacije" znači dokument koji sadržava najmanje ove minimalne elemente: 

ciljeve programa potpore koji se vrednuje; pitanja evaluacije; pokazatelje rezultata; 

predviđenu metodologiju za provedbu evaluacije; zahtjeve u pogledu prikupljanja podataka; 

predloženi vremenski okvir evaluacije, uključujući dan podnošenja završnog izvješća o 

evaluaciji; opis neovisnog tijela koje provodi evaluaciju ili kriterije koji će se primjenjivati na 

njegov odabir i načine osiguravanja javnosti evaluacije; 

(12) "pojedinačna potpora" znači: (a) jednokratna potpora i (b) potpora dodijeljena 

pojedinačnim korisnicima na temelju programa potpora;  

(13) "jednokratna potpora" znači potpora koja nije dodijeljena na temelju programa potpora; 

(14) "poduzetnik u teškoćama" znači poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih 

okolnosti: 

 (a) U slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri 

godine) ako je više od polovice njegova upisanog temeljnog kapitala izgubljeno zbog 

prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih 

drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije 

negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu upisanog temeljnog kapitala. Za potrebe 

ove odredbe "društvo s ograničenom odgovornošću" odnosi se posebno na dvije vrste 

društava navedene u Prilogu I. Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća (1), a 

"vlasnički kapital" obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice; 

 (b) U slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za 

dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine), ako je više od polovice njegova 

kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za 

potrebe ove odredbe "društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu 

odgovornost za dug društva" odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. 

Direktivi 2013/34/EU;  

(c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u 

skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev 

vjerovnika;  

(d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao 

jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;  

(e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine: i. omjer 

knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i ii. EBITDA koeficijent 

pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0;  

(15) "uginula stoka" znači životinje koje su eutanazirane na temelju konačne dijagnoze ili bez 

nje odnosno koje su uginule, uključujući mrtvookoćene i neokoćene životinje, na 

poljoprivrednom gospodarstvu ili na bilo kakvom posjedu odnosno tijekom prijevoza, ali koje 

nisu zaklane radi prehrane ljudi;  



(16) "nepovoljne klimatske prilike koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom" 

znači nepovoljni vremenski uvjeti kao što su mraz, oluje i tuča, led, jaka kiša ili suša koja 

uništava više od 30 % prosječne proizvodnje na temelju:  

(a) prethodnog trogodišnjeg razdoblja ili  

(b) trogodišnjeg prosjeka temeljenog na prethodnom petogodišnjem razdoblju nakon odbitka 

najviše i najniže vrijednosti;  

(17) "druge nepovoljne klimatske prilike" znači nepovoljni vremenski uvjeti koji ne 

ispunjavaju uvjete iz članka 2. stavka 16. ove Uredbe;  

(18) "nametnik bilja" znači štetni organizmi kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki (e) 

Direktive Vijeća 2000/29/EZ (2);  

(19)"katastrofalan događaj" znači svaki nepredviđeni događaj biotičke ili abiotičke prirode 

uzrokovan ljudskim djelovanjem koji dovodi do znatnih poremećaja struktura šuma, a može 

uzrokovati znatnu gospodarsku štetu sektoru šumarstva;  

(20) "bruto ekvivalent bespovratnog sredstva" znači iznos potpore ako je korisniku 

dodijeljena u obliku bespovratnog sredstva, prije odbitka poreza ili drugih naknada; 

(21) "materijalna imovina" znači imovina koja se sastoji od zemljišta, građevina i postrojenja 

te strojeva i opreme;  

(22) "nematerijalna imovina" znači imovina koja nema fizički ili financijski oblik, na primjer 

patenti, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva; 

(23)"poljoprivredno šumarski sustavi" znači sustavi korištenja zemljišta u kojima se stabla 

uzgajaju zajedno s poljoprivrednim kulturama na istom zemljištu;  

(24) "povratni predujam" znači zajam za projekt koji se isplaćuje u jednom ili više obroka, a 

uvjeti njegova povrata ovise o rezultatu projekta;  

(25) "početak rada na projektu ili aktivnosti" znači početak aktivnosti ili građevinskih radova 

povezanih s ulaganjem ili prva zakonski obvezujuća obveza za naručivanje opreme ili 

korištenje usluga ili bilo koja druga obveza koja projekt ili aktivnost čini neopozivima, ovisno 

o tome što nastupi prije; kupnja zemljišta i pripremni radovi, primjerice ishođenje dozvola i 

provođenje studija izvedivosti, ne smatraju se početkom radova ili aktivnosti;  

(26) "velika poduzeća" znači poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije utvrđene u Prilogu I.;  

(27) "program koji je nasljednik poreznih programa" znači program u obliku poreznih 

pogodnosti koji je izmijenjena verzija prethodno postojećeg programa u obliku poreznih 

pogodnosti i kojim se taj prethodno postojeći program zamjenjuje;  

(28) "intenzitet potpore" znači bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, 

prije odbitka poreza ili drugih naknada;  

(29) "datum dodjele potpore" znači datum na koji je na temelju primjenjivog nacionalnog 

pravnog režima korisniku dodijeljeno zakonsko pravo na primanje potpore;  

(30) "standard Unije" znači obvezni standard utvrđen u zakonodavstvu Unije kojim se 

određuje razina koju pojedini poduzetnici moraju ostvariti, osobito u pogledu zaštite okoliša, 

higijene i dobrobiti životinja; međutim, standardi i ciljevi određeni na razini Unije koji su 

obvezujući za države članice, ali ne i za pojedinačne poduzetnike ne smatraju se standardima 

Unije;  

(31) "program ruralnog razvoja" znači program ruralnog razvoja kako je predviđen člankom 

6. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013;  



(32) "neproduktivno ulaganje" znači ulaganje koje ne dovodi do znatnog povećanja 

vrijednosti ili profitabilnosti gospodarstva;  

(33) "ulaganja za usklađivanje sa standardom Unije" znači ulaganja koja se provode radi 

usklađivanja sa standardom Unije nakon isteka prijelaznog razdoblja predviđenog 

zakonodavstvom Unije;  

(34) "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;  

 (35) "slabije razvijene regije" znači regije u kojima je bruto domaći proizvod (BDP) po 

stanovniku manji od 75 % prosječnog BDP-a u EU-27;  

(36) EU-25" znači 25 država članica Unije koje su bile države članice Unije u svibnju 2005.; 

(37) "EU-27" znači 27 država članica Unije koje su bile države članice Unije u siječnju 2007.; 

(38) "kapitalni radovi" znači radovi koje poljoprivrednik poduzima sam ili ih poduzimaju 

njegovi radnici, čime se stvara vrijednost;  

(41) "biogorivo proizvedeno iz prehrambenih sirovina" znači biogorivo iz žitarica i ostalih 

kultura bogatih škrobom, šećernih kultura i uljarica kako je utvrđeno u Komisijinu prijedlogu 

Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 98/70/EZ o kakvoći benzinskih i 

dizelskih goriva i izmjeni Direktive 2009/28/EZ o promicanju uporabe energije iz obnovljivih 

izvora (1);  

(42) "aktivni poljoprivrednik" znači aktivni poljoprivrednik u smislu članka 9. Uredbe (EU) 

br. 1307/2013 (2) Europskog parlamenta i Vijeća;  

(43) "skupina ili organizacija proizvođača" znači skupina koje se osniva u svrhu: 

(a)prilagodbe proizvodnje i proizvoda proizvođača koji su članovi tih skupina ili organizacija 

proizvođača zahtjevima tržišta; ili (b) zajedničkog plasiranja robe na tržište, uključujući 

pripremu za prodaju, centralizaciju prodaje i ponudu kupcima na veliko; ili (c) stvaranja 

zajedničkih pravila o informacijama o proizvodnji, posebno u pogledu ubiranja plodova i 

dostupnosti; ili (d)drugih aktivnosti koje mogu provoditi skupine ili organizacije proizvođača, 

kao što su razvoj vještina poslovanja i stavljanja na tržište te organizacija i olakšavanje 

inovacijskih postupaka;  

(44) "fiksni troškovi nastali sudjelovanjem u programu kvalitete" znači troškovi nastali 

pristupanjem programu kvalitete koji prima potporu i godišnji doprinos za sudjelovanje u tom 

programu, uključujući, prema potrebi, izdatke za kontrole koje se obavljaju u svrhu provjere 

sukladnosti sa specifikacijama programa kvalitete;  

(45) "savjet" znači kompletno savjetovanje pruženo u okviru jednog ugovora;  

(46) "član poljoprivrednog kućanstva" znači fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili 

pravnih osoba, neovisno o pravnom statusu skupine i njezinih članova određenog nacionalnim 

zakonodavstvom, osim radnika na poljoprivrednom gospodarstvu;  

(47) "matična knjiga" znači svaka knjiga, registar, dokument ili medij za pohranu podataka: 

(a) koju vodi organizacija ili udruženje uzgajatelja koje je službeno priznala država članica u 

kojoj je organizacija ili udruženje uzgajatelja osnovano; i (b) u koju su unesene ili upisane sve 

čistokrvne životinje za uzgoj određene pasmine i navedeni njihovi preci;  

(48) "zaštićena životinja" znači svaka životinja koja je zaštićena zakonodavstvom Unije ili 

nacionalnim zakonodavstvom;  



(49) "ustanova za istraživanje i širenje znanja" znači subjekt (kao što su sveučilišta, 

istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili 

virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje), bez obzira na njegov pravni status 

(ustrojstvo na temelju javnog ili privatnog prava) odnosno način financiranja, čiji je 

prvenstveni cilj nezavisno provoditi temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili 

eksperimentalni razvoj ili s rezultatima tih djelatnosti upoznati široku javnost, putem 

predavanja, objavljivanja ili prenošenja znanja; Ako taj subjekt obavlja i ekonomske 

djelatnosti, financiranje, troškovi i prihodi tih ekonomskih djelatnosti moraju se obračunati 

zasebno. Poduzetnici koji imaju utjecaj na takav subjekt, na primjer kao vlasnici udjela u 

njemu ili njegovi članovi, nemaju povlašteni pristup njegovim istraživačkim kapacitetima ni 

rezultatima do kojih je došao; 

(50) "po tržišnim uvjetima" znači da se uvjeti transakcije između ugovornih stranaka ne 

razlikuju od onih koji bi bili utvrđeni između neovisnih poduzetnika te da nema naznake 

nedopuštenog dogovaranja. Za svaku transakciju koja proizlazi iz otvorenog, transparentnog i 

bezuvjetnog postupka smatra se da zadovoljava načelo transakcije po tržišnim uvjetima;  

(51) "brzorastuća stabla" znači šuma kratke ophodnje gdje vrijeme rasta stabla prije sječe nije 

kraće od 8 godina i nije duže od 20 godina;  

(52) "stabla za nasade kratkih ophodnji" znači vrste stabala obuhvaćene oznakom KN 06 02 

90 41 koje određuju države članice, a sastoje se od drvenastih, trajnih kultura čiji podanci ili 

panjevi ostaju u zemlji nakon sječe i iz kojih izbijaju nove mladice u sljedećoj sezoni te čiji 

maksimalni ciklus sječe određuju države članice;  

(53) "transakcijski trošak" znači dodatni trošak povezan s ispunjavanjem obveze koji se ne 

može izravno pripisati njezinoj provedbi ili nije uključen u troškove ili izgubljeni prihod koji 

se izravno nadoknađuju; i koji se može izračunati na temelju standardnih troškova;  

(54) "drugi upravitelj zemljišta" znači poduzetnik koji upravlja zemljištem različit od 

poduzetnika u poljoprivrednom sektoru;  

(55) "prerada poljoprivrednih proizvoda u nepoljoprivredne proizvode" znači svaka radnja na 

poljoprivrednom proizvodu kojom nastaje proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I. Ugovoru. 

 

                                                                   Članak 4. 

Korisnici mjera 

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Grada Ogulina. 

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeći subjekti iz poljoprivrede: obiteljska 

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

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama, a 

sve u skladu s pojedinim člancima i Prilogom I  Uredbe br. 702/2014. 

 

Članak 5. 

Isključeno iz područja primjene Uredbe br. 702/2014 

 

1) Ovaj Program ne primjenjuje se na:  



a) potpore za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest potpore 

izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili 

ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću te  

b) potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu 

robu.  

 

2) Isključena je dodjela pojedinačne i jednokratne potpore poduzetniku koji podliježe 

neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se 

potpora koju je dodijelila država članica ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom s unutarnjim 

tržištem.  

 

3) Poduzetnicima u teškoćama ne može se odobriti potpora sukladno ovom Programu, osim u 

slijedećim slučajevima:  

a) ukoliko se radi o potpori za uklanjanje štete prouzročene elementarnim nepogodama u 

sektoru poljoprivrede te  

b) ukoliko se radi o potpori za nadoknadu gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim 

prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, pod uvjetom da je poduzetnik 

postao poduzetnik u teškoćama zbog gubitaka ili šteta prouzročenih dotičnom pojavom.  

 

4) Potpora po ovom Programu ne smije se uvjetovati na način da sama po sebi, s obzirom na 

uvjete koji su s njom povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijeva neizbježnu 

povredu prava Unije, a posebno:  

a) obvezom korisnika potpore da ima poslovni nastan u određenoj državi članici ili da većina 

njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj državi članici  

b) obvezom poduzetnika/korisnika potpore da koristi robu proizvedenu ili usluge pružene na 

državnom području;  

c) ograničavanjem mogućnosti korištenja rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u ostalim 

državama članicama.  

 

 

Članak 6. 

Pragovi za prijavu  

 

 

Ovaj Program ne primjenjuje se ni na jednu pojedinačnu potporu čiji bruto ekvivalent potpore 

premašuje pragove utvrđeni člankom 4. stavkom 1. Uredbe br. 702/2014 odnosno člancima 

koji uređuju pojedinu mjeru. 

 

Utvrđeni prag ne smije se izbjegavati umjetnim razdvajanjem programa ili projekata potpore.  

 

 

Članak 7. 

Učinak poticaja 

 

1) Ovaj Program primjenjuje se isključivo na potpore koje imaju učinak poticaja.  

 

2) Smatra se da potpora ima učinak poticaja ako je poduzetnik/korisnik potpore podnio pisani 

zahtjev prije početka rada na projektu odnosno djelatnosti. Zahtjev za potporu mora sadržavati 

barem sljedeće informacije:  



(a) naziv i veličinu poduzetnika;  

(b) opis projekta ili djelatnosti, uključujući datume početka i dovršetka;  

(c) mjesto održavanja projekta ili djelatnosti;  

(d) popis prihvatljivih troškova;  

(e) vrstu (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam ili drugo) i iznos javnog 

financiranja potrebnog za projekt/djelatnost.  

 

 

Članak 8. 

Intenzitet potpore i prihvatljivi troškovi  

 

1) U svrhu izračuna intenziteta potpore i opravdanih troškova, svi iznosi koji se koriste trebaju 

biti iznosi prije svih odbitaka poreza ili kakvog drugog troška. Opravdani troškovi popraćuju 

se pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.  

 

2) Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za potpore, osim kada se ne može tražiti 

njegov povrat u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u.  

 

3) Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava, iznos potpore jednak je bruto 

ekvivalentu bespovratnog sredstva.  

 

4) Potpore koje se isplaćuju u više obroka potrebno je diskontirati na njihovu vrijednost na 

datum dodjele potpore. Prihvatljive troškove treba diskontirati na njihovu vrijednost na datum 

dodjele potpore. Kamatna stopa koju treba primijeniti pri diskontiranju diskontna je kamatna 

stopa koja se primjenjuje na datum dodjele potpore.  

 

 Članak 9. 

Zbrajanje potpora (kumulacija) 

 

1) Pri određivanju poštuje li se prag pojedinačne prijave i intenziteti potpore utvrđeni ovim 

Programom, u obzir se uzima ukupni iznos državnih potpora za potpomognutu djelatnost, 

projekt ili poduzetnika.  

 

2) Ako se financiranje Unije kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička 

poduzeća ili druga tijela Unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države 

članice kombinira s državnim potporama, za potrebe određivanja poštuju li se pragovi za 

prijavu i maksimalni intenziteti potpore te gornje granice, u obzir se uzimaju samo državne 

potpore, pod uvjetom da ukupan iznos javnog financiranja dodijeljenog u odnosu na iste 

prihvatljive troškove ne premašuje najpovoljnije stope financiranja utvrđene u primjenjivim 

propisima zakonodavstva Unije.  

 

3) Potpore s prihvatljivim troškovima koje je moguće utvrditi, izuzete iz obveze prijave iz 

članka 108. stavka 3. Ugovora na temelju Uredbe br. 702/2014, mogu se zbrajati s:  

(a) bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na 

različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi;  

(b) bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, bilo 

da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi do 

premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu potporu na 

temelju ovog Programa.  

 



4) Potpore čiji troškovi nisu prihvatljivi troškovi koje je moguće utvrditi, a koji se izuzimaju 

na temelju članaka 18. i 45. Uredbe br. 702/2014 mogu se zbrajati s bilo kojom drugom 

državnom potporom s prihvatljivim troškovima koje je moguće utvrditi. Potpore bez 

prihvatljivih troškova koje je moguće utvrditi mogu se zbrajati s drugom državnom potporom 

bez prihvatljivih troškova koje je moguće utvrditi do najvećeg odgovarajućeg ukupnog praga 

za financiranje utvrđenog u odnosu na posebne okolnosti svakog slučaja na temelju Uredbe 

br. 702/2014 ili druge uredbe ili odluke o općem skupnom izuzeću koju je donijela Komisija. 

 

5) Državne potpore koje se mogu dodijeliti temeljem ovog Programa ne mogu se zbrajati s 

plaćanjima iz čl.81. st. 2. i čl. 82. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 

od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za 

ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347 

od 20.12.2013., dalje: Uredba (EU) br. 1305/2013) u odnosu na iste prihvatljive troškove ako 

bi takvo zbrajanje dovelo do toga da intenzitet potpore ili iznos potpore premaši one utvrđene 

Uredbom br. 702/2014.  

 

6) Državne potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Programa ne zbrajaju se s de minimis 

potporama u odnosu na iste prihvatljive troškove ako bi njihovo zbrajanje dovelo do toga da 

intenzitet potpore ili iznos potpore premaši one utvrđene Uredbom br. 702/2014.  

 

7) Potpore za ulaganja namijenjena obnovi potencijala poljoprivredne proizvodnje iz članka 

14. stavka 3. točke (e) Uredbe br. 702/2014 ne mogu se zbrajati s potporom za nadoknadu 

materijalne štete navedene u člancima 25., 26. i 30. Uredbe br. 702/2014. 

 

8) Potpore za osnivanje skupina i organizacija proizvođača u sektoru poljoprivrede kako je 

navedeno u članku 19. Uredbe br. 702/2014 ne mogu se zbrajati s potporom za uspostavljanje 

skupina i organizacija proizvođača u sektoru poljoprivrede iz članka 27. Uredbe (EU) br. 

1305/2013. 

 

9) Početne potpore za mlade poljoprivrednike i početne potpore za razvoj malih 

poljoprivrednih gospodarstava iz članka 18. Uredbe br. 702/2014 ne mogu se zbrajati s 

potporama za pokretanje poslovanja za mlade poljoprivrednike ili za razvoj malih 

poljoprivrednih gospodarstava iz članka 19. stavka 1. točke (a) podtočaka i. i iii. Uredbe (EU) 

br. 1305/20013 ako bi takvo zbrajanje dovelo do iznosa potpore višeg od onog koji je utvrđen 

u Uredbi br. 702/2014. 

 

Članak 10. 

Objavljivanje i informacije 
 

Na objavljivanje, informiranje, izbjegavanje dvostrukog objavljivanja i izvješćivanje ovoga 

Programa primjenjuju se članci 9., 10. i 12. Uredbe br. 702/2014. 

 

 

Mjere potpore:  

Članak 11. 

 

 

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

poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom (čl. 14. Uredbe br. 702/2014) 



 

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 14. članka 14  

i poglavlja I. Uredbe br. 702/2014. 

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; 

 (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) 

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.  

8. Potpora se ne dodjeljuje za sljedeće:  

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

(b) sadnju jednogodišnjeg i višegodišnjeg 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. 

9. 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.  

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

 

2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta (čl. 15. Uredbe br. 702/2014) 

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. Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih poljoprivrednih 

gospodarstava (čl. 18. Uredbe br. 702/2014) 

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 Uredbe br. 702/2014. 

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

Uredbe br. 702/2014 - "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. 

 3. Mala poljoprivredna gospodarstva, obuhvaćaju gospodarstva čija je ekonomska veličina 

između 2.000 i 7.999 EUR-a 

Potpore su ograničene na mikro i mala poduzeća.  

4. 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 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.  



5. 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. 

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

se da korisnik mora biti u skladu s definicijom aktivnog poljoprivrednika predviđenom 

člankom 2. stavkom 42. Uredbe br. 702/2014 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. 

7. Potpore se dodjeljuju ili isplaćuju u najmanje dvije tranše ili dva obroka tijekom razdoblja 

od najviše pet godina. Kada je riječ o mladim poljoprivrednicima, uvjet za plaćanje zadnje 

tranše ili obroka potpore ispravna je provedba poslovnog plana navedenog u stavku 5. točki 

(a). 

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

 

DIO II. 

De minimis potpore usklađene s Uredbom Komisije (EU) br.1407/2013 

 

Članak 12. 

 

Područje primjene 

 

1. Ova se Uredba primjenjuje na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim sektorima, 

osim na: 



(a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i 

akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1); 

(b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji 

poljoprivrednih proizvoda; 

(c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na 

tržište poljoprivrednih proiz voda, u sljedećim slučajevima: 

I. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda 

kupljenih od primarnih proiz vođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u 

pitanju; 

II. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na 

primarne proizvođače; 

(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno 

potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i 

funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima pove zanima s 

izvoznom djelatnošću; 

(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 

 

 

2. Ako poduzetnik djeluje u sektorima navedenima u stavku 1. točkama (a), (b) ili (c) i djeluje u 

jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti koje su obuhvaćene područjem primjene 

ove Uredbe, ova se Uredba primjenjuje na potpore dodijeljene u vezi s tim drugim 

sektorima ili djelatnostima, uz uvjet da dotična država članica osigura, na primjeren način, 

na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u sektorima koji su 

isključeni iz područja primjene ove Uredbe ne ostvaruju korist od de minimis potpore 

dodijeljene na temelju ove Uredbe. 

 

Članak 13. 

Definicije 

 

1. Za potrebe ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije: 

(a) „poljoprivredni proizvodi” znači proizvodi koji su navedeni u Prilogu I. Ugovoru, osim 

proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000; 

(b) „prerada poljoprivrednih proizvoda” znači svi postupci prerade poljoprivrednog 

proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u 

poljoprivrednim djelatnostima potrebnima za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda 

za prvu prodaju; 

(c) „stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda” znači držanje ili izlaganje s ciljem 

prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim 

prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih aktivnosti 

kojima se proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača 

krajnjim potrošačima smatra se stavljanjem na tržište ako se odvija u posebnim 

prostorima namijenjenima za tu svrhu. 



2. Za potrebe ovog Programa 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; 

(d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, 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 14. 

 

De  minimis potpore 

 

1. Ako mjere potpore ispunjuju uvjete predviđene ovom Uredbom, smatra se da ne ispunjuju 

sve kriterije iz članka 107. stavka 1. Ugovora te se stoga izuzimaju od obveze prijave iz 

članka 108. stavka 3. Ugovora.  

2.Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku 

ne smije prelaziti 200 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. 

3. De minimis potpora smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s 

odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje potpore, 

neovisno o datumu isplate de minimis potpore poduzetniku. 

 

Mjere potpore:  

 

 

 

1. 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 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. 

 

2. Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim 

područjima 

 

1.   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 upisanih u upisnik;  

 2. Ako je član poljoprivrednog kućanstva iz stavka 1. točke (a) pravna osoba ili skupina 

pravnih osoba, taj se član mora baviti poljoprivrednom djelatnošću na poljoprivrednom 

gospodarstvu u vrijeme podnošenja zahtjeva za potporu.  

 3. Uvjet je za dodjelu potpore je podnošenje poslovnog plana Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje.  

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.  

 4.  Potpore se isplaćuju tijekom jednokratno za tekuću godinu.  

  5. Intenzitet potpore ograničava se na 50 % prihvatljivih troškova a najviše 20.000,00 kuna. 



 

 

3. Potpora za marketinške aktivnosti 

Potpore se dodjeljuju za sljedeće aktivnosti: 

a) potpora za troškova prezentacije projekata i proizvoda na sajmovima i izložbama;  

b) potpora za troškova zakupa prodajnog mjesta na ogulinskoj tržnici. 

Potpore za troškove prezentacije projekata i proizvoda na sajmovima i izložbama  dodjeljuju 

se fizičkim i pravnim osobe s područja Grada Ogulina,  koji su upisani u Upisnik 

poljoprivrednih proizvođača i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada 

Ogulina te koje prezentiraju svoje proizvode na sajmovima i izložbama. 

Grad Ogulin će u 2021. godini iz Proračuna subvencionirati izdatke za troškova prezentacije 

projekata i proizvoda na sajmovima i izložbama. Izdaci će se subvencionirati do 50% 

dokumentiranih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po poljoprivredniku godišnje. 

Potpore za troškove  zakupa prodajnog mjesta na ogulinskoj tržnici dodjeljuju se fizičkim i 

pravnim osobama s područja Grada Ogulina, koji su  upisani u Upisnik poljoprivrednih 

proizvođača, koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Grada Ogulina kako bi 

lakše plasirali svoje proizvode.  

Grad Ogulin će u 2021. godini iz Proračuna subvencionirati izdatke  troškove najma drvenog 

kioska i štandova za prodaju na tržnici u Ogulinu u iznosu do 65% prihvatljivih troškova. 

Subvencija za najam drvenog kioska iznosi do 2.000,00 kuna po korisniku godišnje, dok za 

najam štanda iznosi 1.500,00 kuna po korisniku godišnje 

 

      4 .  Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove 

 

 

Potpore za troškove   financiranja  prijave dokumentacije za nacionalne i međunarodne 

fondove  dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobe s područja Grada Ogulina,  koji su upisani u 

Upisnik poljoprivrednih proizvođača i koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na 

području Grada Ogulina. 

Grad Ogulin će u 2021. godini iz Proračuna subvencionirati troškove izrade poslovnog 

plana/investicijske studije, troškove izrade elaborata zaštite okoliša, troškove izrade 

projektno-tehničke dokumentacije (arhitektonskih elaborata, tehnoloških projekata, 

geodetskih elaborata, procjene opasnosti i sl.) te troškove konzultantskih usluga za pripremu 

natječajne dokumentacije.  

Korisnik može ostvariti potporu samo za jedan projekt, koji mora biti kandidiran i čiji račun 

mora biti izdan u 2021. godini. Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, 

jednokratno do 70% prihvatljivih troškova, a najviše 7.000,00 kuna po poduzetniku. 

 

 



 

 

Članak 15. 

 

Plan ukupnih  izdataka za Program potpora u  poljoprivredi  

na području Grada Ogulina za  2021. godinu.  

 

 

Članak 16. 

 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 ovim Programom.  

 Neprihvatljivi su računi za robe i usluge dobavljača / izvođača s kojima je podnositelj 

Zahtjeva/korisnik potpore povezan rodbinskim, vlasničkim ili upravljačkim odnosima. 

 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 17. 

 Početak podnošenja prijava je 01.04.2021., a krajnji rok prijava je 15.5.2021.  Zahtjevi 

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

komunalni sustav i prostorno uređenje.  

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  

300.000,00 

2. Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta 5.000,00 

3. 

Početne potpore za mlade poljoprivrednike i razvoj malih 

poljoprivrednih gospodarstava 

 

40.000,00 

4. 
Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i 

stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda 

40.000,00 

5. 
Potpore za pokretanje poslovanja za nepoljoprivredne djelatnosti u 

ruralnim područjima 

10.000,00 

6. Potpora za marketinške aktivnosti 10.000,00 

7. 
Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne 

fondove 

10.000,00 

 Ukupno 415.000,00 

http://www.ogulin.hr/


 Osim  ispunjenja uvjeta  koji su obrazloženi u svakoj mjeri, korisnici potpora uz 

Obrazac zahtjeva koji mora biti napisan na računalu dužni su priložiti i sljedeću 

dokumentaciju: 

- opis projekta 

- presliku računa i/ili ponudu za prihvatljive troškove, 

- dokaz da je račun plaćen s žiro računa ako je dostavljen račun, 

- ukoliko je dostavljena ponuda, korisnik je dužan u roku 45 dana dostaviti kopiju 

računa i dokaz da je račun plaćen, te će se po dostavljenoj dokumentaciji izvršiti 

isplata potpore, 

- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, 

- izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja, 

- presliku rješenja iz upisnika ili kartice, 

- potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva izdana od Ministarstva poljoprivrede 

- presliku osobne iskaznice, 

- presliku IBAN računa. 

Prijava se neće uzeti u razmatranje u sljedećim slučajevima: 

- prijava poslana izvan roka navedenog u Programu 

- prijava ne sadrži sve obrasce i dokumentaciju predviđenu Programom 

 Po potrebi, Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i obrazloženja o 

čemu će izvijestiti tražitelja potpore. 

 

Članak 18. 

  Kriteriji odabira: 

KRITERIJI ODABIRA  Bodovi 

A EKONOMSKA VRIJEDNOST  POLJOP. GOSPODARSTVA (SO) u € 

 

PPPPOLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA 

Najviše 35 

1.1. 8000 - 35 

1.2 4.000 – 7.999 30 

1.3. 2000- 3.999 25 

1.4. 500 – 1.999 20 

2. Dob nositelja poljoprivrednog gospodarstava u trenutku podnošenja 

prijave 

Najviše 25 

2.1. Od 18- 35 godina 25 

2.2. Od 36- 50 godina 20 

2.3. Od 51- 65 godina 15 

2.4. Više od 65 godina 

 

10 

3. Aktivnosti iz poslovnog plana imaju pozitivan utjecaj na okoliš Najviše 30 

3.1. Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku proizvodnju 20 

3.2.  Aktivnosti  prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih 
traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne 
proizvodnje i prerade1 

10 

 NAJVEĆI BROJ BODOVA   90 

PRAG PROLAZNOSTI 50 

                                                           
 



 

Administrativnom provjerom utvrđuje se broj bodova u skladu s kriterijima. Prednost na rang 

ljestvici ima prijava sa većim brojem bodova. 

Ako dvije ili više prijava imaju isti broj bodova prednost određuju sljedeći kriteriji: 

1. Projekti s većom ukupnom vrijednošću projekta, 

2. Vrijeme podnošenja prijave, kod slanja preporučenom poštom datum i vrijeme predaje 

preporuke. 

Članak 19. 

 

 

Korisnicima potpore može se u jednoj kalendarskoj godini dodijeliti samo jedna 

potpora.  

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 dužni su koristiti se  kupljenom opremom minimalno 3 godine. 

Djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje 

kontrolirati će provedbu.  

Korisnici potpora koji nenamjenski utroše odobrena sredstva bit će isključeni iz 

dodjele potpore sljedećih 5  godina.  

Korisnici potpora koji svojim postupanjem pokušaju dovesti u zabludu Povjerenstvo 

ili pokušaju prikazati lažne podatke bit će isključeni iz dodjele potpora  za tekuću i sljedećih 5 

godina.  

Korisnici potpora koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su istu vratiti 

najkasnije u roku 15 dana po zaprimljenom zahtjevu za povrat sredstava.   

Korisnici potpore ne smije otuđiti predmetno ulaganje niti mu promijeniti namjenu, te 

ga je dužan održavati u svrsi i funkciji najmanje 3 godine od datuma isplate potpore.  

 

 

Članak 20.  

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke 

županije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

KLASA: 023-01/20-01/136 

URBROJ: 2133/02-02-20-1 

Ogulin, 17. prosinca 2020. 

 

GRAD OGULIN GRADSKO VIJEĆE 

PREDSJEDNIK 

 

Marinko Herman, struč. spec. krim.,v.r.                        
                         

 


