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Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21), Pravilniku 

o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 7/21) i  članka 35. 

Statuta Općine Fužine (SN OF 06/21), Općinsko vijeće Općine Fužine na svojoj sjednici dana 

__.__. 2022. godine donosi  

 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA 

PODRUČJU OPĆINE FUŽINE  ZA RAZDOBLJE 2022.-2025. g. 

 

I. OPĆI UVJETI  

 

Članak 1.  

Programom potpora u poljoprivredi Općine Fužine za razdoblje 2022.-2025. godina (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Fužine dodjeljivati 

potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.  

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Fužine.   

 

Članak 2. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. 

prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbe 

Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019.godine (SL L 51/1, od 22.02.2019.) o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013, 

2019/316) 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, 2019/316, ovaj se Program primjenjuje na potpore 

dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 

uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz 

izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke 

druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, 2019/316, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi 

iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 

akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno 

pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 

od 18. prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 
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srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 147/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 

07.07.2020.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013). 

 

 

II. CILJEVI I PRIORITETI 

Članak 3. 

Cilj Programa je razvoj, unapređenje i modernizacija poljoprivrede na području Općine Fužine, 

koji će se pokušati ostvariti sufinanciranjem i dodjelom bespovratnih sredstava.  

Iz Upisnika poljoprivrednika vidi se da je 33% nositelja OPG-a u Gorskom kotaru starije od 65 

godina, a samo 13% mlađih od 40 godina.  

Na području Općine Fužine na dan 31.12.2021. godine u Upisnik poljoprivrednika upisana su 

32 OPG-a, od kojih samo 7 ima nositelja mlađeg od 41 godinu1.  

Provođenjem Programa želi se omogućiti brži, kvalitetniji i suvremeniji razvoj poljoprivrede 

na području Općine Fužine, ali i bolja iskoristivost poljoprivrednih površina, a sve u svrhu 

poticanja osnivanja novih, ali i jačanju postojećih poljoprivrednih gospodarstava te poticanju 

konkurentnosti poljoprivrede, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom 

Republike Hrvatske.  

Prioriteti Programa su:  

- Opstanak poljoprivrednih gospodarstava 

- Unaprijeđenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje 

- Očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti 

Mjere i aktivnosti utvrđene ovim Programom određene su na temelju analize potreba 

poljoprivrednih subjekata na području Općine Fužine, identificianjem istih te analizom 

realizacije prethodnih programa.  

 

III. KORISNICI 

Članak 4. 

Korisnici potpore koje dodjeljuje Općina Fužine su fizičke i pravne osobe (trgovačka društva) 

najmanje jednu godinu2 upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodrstava ili Upisnik 

poljoprivrednika pri APPRRR u Primorsko-goranskoj županiji, koji obavljaju poljoprivrednu 

djelatnost na području Općine Fužine te čije se poljoprivredne površine, za koje traže potporu, 

nalaze na području Općine Fužine.  

 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013 pod 

pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od 

sljedećih međusobnih odnosa: 

                                                             
1 https://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivrednika/  
2 Osim mladih gospodarstava  

https://www.apprrr.hr/upisnik-poljoprivrednika/
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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 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. 

 

Pod trgovačkim društvom u ovom Programu podrazumijeva se mikro, mali i srednji poduzetnik 

upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

 

Poljoprivrednik je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba koje obavljaju 

poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a obuhvaća sljedeće pravne oblike:  

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ( daljnjem tekstu: OPG) 

- obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

- trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te 

- druga pravna osoba 

 

Mladim gospodarstvom se smatra poljoprivredno gospodarstvo ili obrt osnovano u manje od 

dvije godine od dana objave javnog poziva. Korisnik koji je ostvario pravo na sredstva za mlado 

gospodarstvo, dužan je najmanje tri godine od dana zaprimanja obavijesti o uplati, biti nositelj 

poljoprivrednog gospodarstva i ne smije ugasiti poljoprivredno gospodarstvo, u protivnom 

mora ostvarenu potporu temeljem ovog Programa vratiti u Proračun Općine Fužine.  

 

Članak 5. 

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak iz 

ovog Programa. 

Potpore malih vrijednosti na temelju ovog Programa ne mogu biti dodjeljene korisnicima 

ukoliko isti te s njima povezani subjekti:  

- imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Fužine te društvima u 

većinskom vlasništvu Općine Fužine (Fužine d.o.o.) 

- imaju dospjelih nepodmirenih obveza s osnova javnih davanja o kojima službenu 

evidenciju vodi Porezna uprava 

- su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja, likvidacije 

 

Članak 6. 

Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodjeliti potpora iz ovoga Programa 

u iznosu do 15.000,00 kn (2.000 €), izuzev mladih gospodarstava koji mogu ostvariti potporu 

u iznosu do 20.000,00 kn (2.650 €).  

Poljoprivredno gospodarstvo čine sve proizvodne jedinice na kojima se obavlja poljoprivredna 

djelatnost i na kojima upravlja poljoprivrednik, a koje se nalaze na području RH.  
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MJERA POTPORA

postotak sufinanciranja

Mjera 1. POTPORE ZA UNAPREĐENJE BILJNE PROIZVODNJE 

Podmjera 1.1 Uzorkovanje tla i kalcizacija poljoprivrednog zemljišta 80,00% 1.000,00 kn 130 €

Podmjera 1.2 Sustavi za navodnjavanje  u povrtlarstvu i voćarstvu 80,00% 5.000,00 kn 660 €

Podmjera 1.3 Oprema za proizvodnju povrća, cvijeća i voća 80,00% 8.000,00 kn 1.060 €

Podmjera 1.4 Sufinanciranje nabavke mehanizacije 50,00% 10.000,00 kn 1.330 €

Mjera 2. POTPORE ZA UNAPREĐENJE PČELARSTVA

Podmjera 2.1 Nabavka pčelinjih zajednica 50,00% 10.000,00 kn 1.330 €

Podmjera 2.2 Nabavka i izmjena matica u postojećim društvima 50,00% 5.000,00 kn 660 €

Mjera 3. POTPORE ZA UNAPREĐENJE SEKTORA STOČARSTVA

Podmjera 3.1 Potpora za nabavku životinja za uzgoj 80,00%

1.000,00/5.000,00/ 

10.000,00 kn

130/660/ 

1330€

Mjera 4. POTPORE U SEKTORU VOĆARSTVA I POVRTLASTVA

Podmjera 4.1 Potpora za podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada 80,00% 7.500,00 kn 1.000 €

Mjera 5. POTPORE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

Podmjera 5.1 
Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na 

poljoprivrednom gospodarstvu 50,00% 10.000,00 kn 1.330 €

Podmjera 5.2 Prodaja i promocija poljoprivrednih proizvoda 50,00% 2.000,00 kn 270 €

maksimalan iznos

VISINA POTPORE

IV. MJERE I AKTIVNOSTI  

Članak 7. 

Općina Fužine će u razdoblju 2022.-2025. godine dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 8. 

MJERA 1. POTPORE ZA UNAPREĐENJE BILJNE PROIZVODNJE  

(Usklađene s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 i 2019/316) 

Cilj mjere:  

 Povećanje, modernizacija i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na poljoprirvednim 

gospodarstvima jačanjem tehnološke osnove poljoprivrednih proizvođača. 

Prihvatljivi korisnici:  

 Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana 

sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju 

sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Fužine te obavljaju svoju djelatnost na 

području Općine Fužine najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva za potporu, a čija 

je ekonomska veličina veća od 1.000,00 EUR-a, izuzev mladih gospodarstava čija ekonomska 

veličina mora biti veća od 700 eura.  
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Podmjera 1.1. Uzorkovanje tla i kalcizacija i gnojidba poljoprivrednog zemljišta 

Potpora se ostvaruje za:  

- Nabavku gnojiva za poljoprivredne površine 

- Nabavku sredstva za kalcizaciju, na minimalnoj površini od 0,5 ha. 

 

Iznos potpore je do 80% dokumentiranih troškova (bez PDV-a), a najviše do 1.000,00 kn (130 

€) po korisniku godišnje. 

Uz zahtjev za potporu, osim propisane dokumentacije ovim Programom, obavezno se prilaže 

dokaz o izvršenoj analizi tla i preporuka o opravdanosti kalcizacije.  

 

Podmjera 1.2. Sustavi za navodnjavanje u povrtlarstvu i voćarstvu 

Potpora se ostvaruje za: 

-  nabavu opreme za navodnjavanje u povrtlarstvu i voćarstvu  

 

Iznos potpore je do 80% vrijednosti nabavljene opreme (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn 

(660€) po korisniku godišnje.  

 

Prihvatljivi troškovi su nabava sustava za navodnjavanje – spremnika za vodu, pumpi, filtera, 

raspršivača cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje na otvorenim i zatvorenim 

prostorima 

 

Podmjera 1.3. Oprema za proizvodnju povrća, cvijeća i voća  

Potpora se ostvaruje za: 

- izgradnju/kupnju novih plastenika i prateće opreme za proizvodnju povrća, cvijeća i voća,  

- nabavku pokrovne folije za plastenike,  

- nabavku folije za proizvodnju na otvorenom  

- nabavku ograde i armature u voćnacima i povrtnjacima  

Iznos potpore je do 80% plaćenog računa za kupnju sustava (bez PDV-a), a najviše 8.000,00 

kn (1.060 €) po korisniku godišnje. 

 

Podmjera 1.4.  Sufinanciranje nabavke mehanizacije  

Potpora se može ostvariti za:  

- nabavu nove mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, 

od ovlaštenih trgovačkih društava (trgovaca, distributera) u povrćarstvu, ratarstvu, 

voćarstvu, ljekovitom bilju, stočarstvu, pčelarstvu i dr. 

Potpora se ostvaruje u ukupnom iznosu do 50% plaćenog računa (bez PDV-a), a najviše 

10.000,00 kn (1.330 €) po korisniku godišnje.  
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POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SVE PODMJERE UNUTAR MJERE 1.  

- Popunjen Zahtjev za potporu 

- Preslika plaćenog računa s dokazom o plaćanju istoga 

- Preslika Zahtjeva za potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju – zadnji dostupan, ne stariji od 1 godine 

- Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika ili 

drugi odgovarajući dokument (Izvadak iz Registra obveznika (RPO) iz Porezne 

uprave) 

- Potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva (iz AGRONET-a ili Savjetodavne službe) 

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja 

 

Članak 9. 

MJERA 2. POTPORE ZA OČUVANJE I PROŠIRENJE PČELINJEG FONDA 

Cilj mjere:  

 Održavanje i razvoj pčelarstva na području Općine Fužine te jačanje na tržištu 

pčelinjim proizvodima.  

Prihvatljivi korisnici:  

 Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području 

Općine Fužine, koji obavljaju svoju djelatnosti na području Općine Fužine i upisani su u 

Evidenciju pčelara i pčelinjaka HPS-a, te svoju djelatnosti obavljaju najmanje godinu dana od 

dana raspisivanja javnog poziva.  

 

Podmjera 2.1. Nabavka pčelinjih zajednica 

Potpora se ostvaruje se: 

- za nabavku pčelinjih zajednica  

Potpora se ostvaruje u iznosu do 50% troška, a najviše do 10.000,00 kuna (1.330 €) po 

korisniku godišnje. 

 

Podmjera 2.2. Nabavka i izmjena matica u postojećim društvima 

Potpora se ostvaruje za:  

- nabavku/izmjenu matica u postojećim pčelinjim zajednicama sa visoko kvalitetnim 

selekcionim maticama  

Potpora se ostvaruje u iznosu do najviše 50% prihvatljivih i dokumentiranih troškova, a 

najviše do 5.000,00 kuna (660 €) po korisniku godišnje. 
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POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SVE PODMJERE UNUTAR MJERE 2.  

- Popunjen Zahtjev za potporu 

- Preslika plaćenog računa s dokazom o plaćanju istoga 

- Preslika Zahtjeva za potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju – zadnji dostupan, ne stariji od 1 godine 

- Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika ili 

drugi odgovarajući dokument 

- Potvrda o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka 

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja 

 

Članak 10. 

MJERA 3. POTPORE ZA UNAPREĐENJE SEKTORA STOČARSTVA 

Cilj mjere:  

 Poticanje opstanka i razvoja poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva.  

Prihvatljivi korisnici:  

 Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana 

sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju 

sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Fužine te svoju djelatnosti obavljaju na 

području Općine Fužine najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, te da su 

upisani u „Jedinstveni registar domaćih životinja“ najkasnije do dana raspisivanja javnog 

poziva za potporu, a čija je ekonomska vrijednosti  veća od 1.000 eura, izuzev mladih 

gospodarstava čija ekonomska veličina mora biti veća od 700 eura.  

 

Podmjera 3.1. Potpora za nabavku životinja za uzgoj 

Potpora se ostvaruje za  

Nabavku kokoši, pura, gusaka (više od 20 kom po vrsti) 

- Nabavku ovaca (više od 5 komada) 

- Nabavku koza (više od 5 komada) 

- Nabavku goveda (više od 3 komada)  

- Nabavku konja i magaraca (više od 2 komada ukupno) 

 

Maksimalni iznos potpore iznosi 80% ukupnih dokumentiranih toškova, a najviše do:  

- 1.000,00 kuna (130 €) za nabavku kokoši, pura, gusaka 

- 5.000,00 kuna (660 €) za nabavku koza i ovaca 

- 10.000,00 kuna (1.330 €) za nabavku goveda 

- 10.000,00 kuna (1.330 €) za nabavku konja i magaraca 
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Podnositelj se obvezuje da najmanje 12 mjeseci od dana odobravanja potpore neće izvršiti 

smanjenje broja grla stoke financirane ovom mjerom, iznimno do odstupanja u broju može doći 

uslijed uginuća i više sile. 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SVE PODMJERE UNUTAR MJERE 3. 

- Popunjen Zahtjev za potporu   

- Preslika plaćenog računa s dokazom o plaćanju istoga 

- Preslika Zahtjeva za potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju – zadnji dostupan, ne stariji od 1 godine 

- Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika ili 

drugi odgovarajući dokument 

- Preslika kartice o upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja (kartica IKG) 

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja 

 

Članak 11. 

MJERA 4. POTPORE U SEKTORU VOĆARSTVA I POVRTLARSTVA 

Cilj mjere:  

Povećanje i unapređenje razvoja voćarstva i povrtlarstva kroz nabavu certificiranog sadnog 

materijala čime se osigurava stabilniji i viši prinos, ali i kvalitetan i konkurentan nasad voća i 

povrća.  

Prihvatljivi korisnici:  

Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno 

Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, 

odnosno prebivalište na području Općine Fužine te obavljaju svoju djelatnost na području 

Općine Fužine najmanje godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva, a čija je ekonomska 

vrijednost veća od 1.000 EUR-a, te podižu nove nasade voćnjaka i povrtnjaka na površini većoj 

od 0,15 ha, izuzev mladih gospodarstava čija ekonomska veličina mora biti veća od 700 eura.  

 

Podmjera 4.1. Potpora za podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih 

nasada 

Potpora se ostvaruje za:  

- Nabavu certificiranih sadnica voća i sjemena povrća 

- Za troškove sadnje i repromaterijal (supstrati, mulch folije, kontejneri,..) 

Potpora se ostvaruje u iznosu do 80% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše do 7.500,00 

kuna (1.000 €) po korisniku godišnje.  

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SVE PODMJERE UNUTAR MJERE 4. 

- Popunjen Zahtjev za potporu   

- Preslika plaćenog računa s dokazom o plaćanju istoga 
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- Preslika Zahtjeva za potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju – zadnji dostupan, ne stariji od 1 godine 

- Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika ili 

drugi odgovarajući dokument 

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja 

 

Članak 12. 

MJERA 5. POTPORE ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 

(Sukladno Uredbi 1407/2013)  

Cilj mjere:  

 Stvaranje proizvoda dodatne vrijednosti na postojećem poljoprivrednom gospodarstvu.  

Prihvatljivi korisnici: 

Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana 

sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju 

sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Fužine te obavljaju svoju djelatnost na 

području Općine Fužine, odnosno registrirani su za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih 

proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu, čija je ekonomska veličina veća od 1.000 

EUR-a. 

 

Podmjera 5.1. Potpora ulaganju u preradu vlastitih poljoprivrednih proizvoda na 

poljoprivrednom gospodarstvu 

Potpora se ostvaruje za:  

- Nabavu  strojeva i opreme za preradu 

- ostali postupci u funkciji djelatnosti prerade – prihvat sirovine, skladištenje, 

obrada/prerada, hlađenje, klimatizacija, pakiranje, manipulacija, čišćenje, 

pročišćavanje, laboratorij i analiza, energija i instalacije, sigurnost i nadzor 

 

Potpora se ostvaruje u iznosu do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše do 

10.000,00 kn (1.330 €) po korisniku godišnje.  

 

Podmjera 5.2. Prodaja i promocija poljoprivrednih proizvoda 

Potpora se ostvaruje za:  

- troškove predstavljanja i prodaje na sajmovima i manifestacijama (promo materijali, 

katalozi, kotizacije) 

- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora 

Potpora se ostvaruje u iznosu do 50% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše 2.000,00 kn 

(270 €) po korisniku godišnje. 
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POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SVE PODMJERE UNUTAR  MJERE 5. 

- Popunjen Zahtjev za potporu   

- Preslika plaćenog računa s dokazom o plaćanju istoga 

- Preslika Zahtjeva za potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju – zadnji dostupan, ne stariji od 1 godine 

- Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Upisnik poljoprivrednika ili 

drugi odgovarajući dokument 

- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja 

 

V. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 

Članak 13. 

 Ukupan iznos potpora po mjerama: 1, 2, 3, 4 i pripadajućim podmjerama na koje se 

odnosi Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 

108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom 

sektoru i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019.godine o izmjeni Uredbe (EU) 

br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, a koje su dodijeljene jednom poduzetniku ne 

smije prijeći iznos od 20.000.00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. 

 Za mjeru 5. na koju se primjenjuje Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 

2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis 

potpore, iznos potpore koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 

200.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. 

 Gornja granica iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik 

potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora 

u cijelosti ili djelomično iz sredstava koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine 

utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 14. 

 Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o 

iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora, 

sukladno navedenim Uredbama de minimis. Obrazac Izjave o iznosima dodijeljenih potpora 

male vrijednosti sastavni je dio obrasca Zahtjeva za svaku mjeru. 

 

Članak 15. 

 Temeljem ovog Programa korisnik može po pojedinoj mjeri ostvariti pravo na potporu 

samo jednom tijekom jedne kalendarske godine. 

 Neće se prihvaćati zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti 

dobili bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i 

drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije. 
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 Ukoliko je korisnik u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), PDV nije 

prihvatljiv trošak. 

 

Članak 16. 

Kako bi podnositelj ostvario sredstva sukladno mjerama iz ovog Programa mora 

kumulativno ispuniti slijedeće uvjete: 

1. Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj 

poljoprivrednog gospodarstva sa sjedištem na području Općine Fužine 

2. Korisnik mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze s osnova javnih 

davanja, odnosno prema proračunu Općine Fužine i RH, 

3. Da je korisnik izvršio plaćanje računa po kojem se traži potpora. 

 

Općinski načelnik u Javnom pozivu može odrediti i druge uvjete specifične za provedbu 

pojedine mjere/podmjere. 

 

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK POTPORE 

Članak 17. 

 Temeljem ovog Programa Općinski načelnik će za svaku kalendarsku godinu raspisati 

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Fužine, kojim će se detaljno 

navesti mjere, obrasci i dokumenti obvezni za ostvarenje potpora, uvjeti za ostvarenje, rokovi 

za provedbu i prijavu i dr.  

 Cjeloviti javni poziv objavljuje se na web stranici Općine i kao skraćena obavijest na 

oglasnim pločama Općine Fužine. 

 

Članak 18.  

 Potpore se dodjeljuju na temelju zaprimljenih Zahtjeva, dostavljene dokumentacije i 

kriterija propisanih ovim Programom. 

 Zahtjevi za potpore podnose se na propisanim obrascima Zahtjeva za dodjelu potpora 

za propisanu mjeru. 

 Obrasce zahtjeva s utvrđenom obveznom dokumentacijom za svaku mjeru utvrđuje 

nakon stupanja na snagu ovog Programa Općinski načelnik. 

 

Članak 19. 

 Za  postupak dodjele potpora po ovom Programu Općinski načelnik imenovat će 

Povjerenstvo za provedbu Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Fužine za 

svaku godinu dodjele potpora (dalje: Povjerenstvo). 

 Podnesene zahtjeve po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po 

redoslijedu zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti da li je 

zahtjev dostavljen u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava 

se potpunost priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova. 

 Zaprimljeni zahtjevi za dodjelu potpore rješavaju se isključivo prema redoslijedu 

zaprimanja, do utroška sredstava. Povjerenstvo ima pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju 

ukoliko ocjeni da je to potrebno. Ukoliko se zaprimi nepotpun zahtjev Povjerenstvo 
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podnositelju zahtjeva dostavlja pisani poziv za dopunu dokumentacije koju je isti dužan 

dostaviti u roku od 8 dana od dana zaprimanja poziva. Ukoliko u navedenom roku ne dostavi 

dopunu, zahtjev će se smatrati nepotpun i neće se razmatrati. 

 O obavljenom radu Povjerenstvo sačinjava zapisnik te dostavlja Općinskom načelniku 

prijedlog Odluke, na temelju koje je Općinski načelnik dužan donijeti Odluku o odobrenju 

novčane potpore u roku 30 dana od dana dostave prijedloga. 

 

Članak 20. 

 Odluka o odobrenju novčane potpore sadrži puni naziv korisnika, iznos odobrene 

potpore u bruto iznosu te posebno odredbu da se radi o de minimis potpori koja se temelji na  

Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u 

poljoprivrednom sektoru i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019.godine (SL L 

51/1, od 22.02.2019.) o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru ili 

Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredba 

Komisije (EU) 2020/972 od srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 147/2013 u pogledu njezina 

produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih 

prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.). 

 

Članak 21.  

 Po donošenju Odluke o odobrenju Općinski načelnik s korisnikom sklapa Ugovor o 

dodjeli potpore, kojim se detaljno utvrđuju obveze korisnika, daljnja kontrola i ostali uvjeti. 

 Općina Fužine će najkasnije u roku 30 dana od dana potpisivanja Ugovora izvršiti uplatu 

potpore na IBAN  korisnika potpore. 

  

Članak 22.  

Korisnik je u obvezi pridržavati se svih zahtjeva poveznih s uvjetima navedenim ovim 

Programom, te informiranjem i vidljivošću koji će biti propisani ugovorom. 

Svi podaci dostupni o korisniku i projektu koji je financiran bespovratnim sredstvima 

Programa s ciljem promocije i vidljivosti mogu se davati i javno objavljivati bez suglasnosti ili 

privole korisnika. 

 

Članak 23.  

Sve stručne i administrativne poslove pripreme i provedbe Javnog poziva za Općinskog 

načelnika i Povjerenstvo provodi Jedinstveni upravni odjel (na dalje: JUO). 

 Osim pripreme i provedbe Javnog poziva  JUO: 

- Vodi evidenciju o podnesenim zahtjevima i odobrenim potporama 

- Objavljuje odobrene potpore na web stranici Općine 

- Obavještava Ministarstvo poljoprivrede o odobrenim potporama sukladno zakonskim i 

podzakonskim propisima 
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- Vrši računsku, administrativnu i kontrolu na licu mjesta u svrhu provjere provedbe 

utroška sredstava za odobreni pogram, odnosno mjeru 

 

VII. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA  

 

Članak 24.  

 Ukoliko JUO utvrdi da je došlo do situacije da sredstva nisu utrošena sukladno 

dostavljenom Zahtjevu, od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u Proračun Općine Fužine.  

 Općinski načelnik donosi odluku o utvrđivanju obveze korisnika o povratu sredstava u 

roku  30 dana od dana primitka Odluke.  

 Korisnik kojemu je izdana Odluka o utvrđivanju obveze povrata sredstava bit će 

isključen iz prava korištenja potpora po ovom Programu u naredne  3 godine. 

 

Članak 25. 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 

85/15 i 69/22), Općina Fužine kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti 

omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim 

stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrati će se da je podnositelj 

podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu 

obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su zatraženi. 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 26. 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama 

Općine Fužine“.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE 

Predsjednik 

Valentin Crljenko 
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