
 

                  
   
  REPUBLIKA HRVATSKA 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

       OPĆINA PROMINA 
            

KLASA: 320-21/17-01/1 

URBROJ: 2182/9-17-4 

Oklaj, 08. studenog 2017. god. 

 
 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka 41. st.3. al.2. Statuta 

Općine Promina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 10/09, 09/10, 05/11, 03/13 i 8/13), članka 

5. st.1. i članka 7. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Promina za 2017. god. („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“ br.1/17, 4/17),  članka 3. Proračuna Općine Promina za 2017. god. („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije“ br. 1/17, 04/17, 05/17, 08/17, 11/17), toč. I. 3. al.2. Odluke općinskog vijeća Općine 

Promina o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja, („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“ br. 11/17) te Programa potpore poljoprivredi na području Općine Promina za 2017. god. 

KLASA: 320-21/17-01/1, URBROJ: 2182/9-17-1 od 19. listopada 2017. god.  Općinski načelnik objavljuje  

JAVNI POZIV 

ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU 

PROIZVODNJU U 2017. GOD. 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti za podizanje novih i 

proširenje postojećih nasada u biljnoj proizvodnji sufinanciranjem nabave sadnica/sadnog materijala za 

proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju 

Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda, uz iznimku 

proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 o zajedničkom uređenju 

tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture (dalje u tekstu: potpora). 

 

 

2. TRAJANJE JAVNOG POZIVA 

 

Prijave na Javni poziv mogu se podnijeti do 30. studenog 2017. god.  

Potpore se mogu dodijeliti najkasnije do 31. prosinca 2017. god. 

 

 

3. VRSTA I VISINA FINANCIJSKE POTPORE 

 

Ukupna vrijednost potpora koja se može dodijeliti po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 kn. 

 



Potpore se dodjeljuju iz Proračuna Općine Promina kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, 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.  

 

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 

15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, bez obzira na oblik ili svrhu potpore. Fiskalna 

godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 1. ovog članka 

uzima se u obzir fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije. 

 

Najviši iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja 

u 2017. god., a najviše do 10.000,00 kn. Ukoliko je korisnik ostvario potporu za istu namjenu iz drugih 

izvora, ukupan iznos potpora male vrijednosti iz svih izvora, uključujući potporu temeljem ovog Javnog 

poziva, ne smije prijeći visinu 100% ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja. 

 

Potpora se može dodijeliti isključivo za aktivnosti započete u godini u kojoj se dodjeljuje. 

 

4. TKO SE MOŽE PRIJAVITI NA JAVNI POZIV 

 

Na natječaj se može prijaviti poduzetnik koji se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom bez obzira na 

organizacijski oblik ili način financiranja i koji kumulativno ispunjava sljedeće uvjete: 

- da je  upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- ima prebivalište/sjedište na području Općine Promina 

- poljoprivredna površina na kojoj podiže/proširuje nasad se nalazi na području Općine Promina 

- nema nepodmirenih obveza prema RH  

- nema nepodmirenih obveza prema Općini Promina ni pravnim osobama u njenom vlasništvu 

- ulaganje je izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu. 

 

 

5. AKTIVNOSTI ZA KOJE SE DODJELJUJE POTPORA  

 

Potpora će se dodjeljivati za subvencioniranje troškova nabave sadnica i sadnog materijala za podizanje 

novih i proširenje postojećih nasada u biljnoj proizvodnji. 

 

6. NAČIN, ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA 

Prijava na natječaj podnosi se na obrascu ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI koji se 

može preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Promina, Oklaj, Put kroz Oklaj 144, svakog radnog 

dana od 9,00 do 15,00 sati, a dostupan je i na službenoj web stranici Općine www.promina.hr  

http://www.promina.hr/


 

Prijave na Javni poziv dostavljaju se zajedno s propisanom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici s naznakom: 

„Prijava na javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u 2017.“, 

poštom preporučeno ili neposredno na protokol Općine na adresu: 

 

OPĆINA PROMINA  

     Jedinstveni upravni odjel  

Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj  

 

Prijave se mogu podnijeti najkasnije do 30. studenog 2017. god. 

 

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se do isteka roka za podnošenje prijava uputiti na e-mail: 

pravna.sluzba@promina.hr ili telefonom na: 881-018. 

 

 

7. SADRŽAJ PRIJAVE 

 

Uz Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti prilaže se sljedeća dokumentacija: 

- dokaz o prebivalištu/sjedištu korisnika na području Općine Promina (fizičke osobe – obostrana kopija osobne 

iskaznice; pravne osobe - izvadak iz odgovarajućeg registra, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave 

(može biti i e-izvadak)  

- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

- izjava o podizanju novog/ proširenju postojećeg nasada (Obrazac) 

- dokaz da se nekretnina na kojoj se podiže/proširuje nasad nalazi na području Općine Promina (izvadak iz 

zemljišnih knjiga, posjedovni list, izvadak iz katastarskog operata ili druga valjana pravna isprava iz koje je 

vidljiv broj čestice i naziv katastarske općine) 

- dokaz da korisnik ima pravo raspolaganja nekretninom na kojoj se podiže/proširuje nasad (vlasnički ili 

posjedovni list, ugovor o kupoprodaji/ zakupu/ pravu služnosti, upis u ARKOD ili druga valjana pravna isprava) 

- izjava je li za podizanje/proširenje nasada za kojeg podnosi zahtjev ostvarena potpora iz drugih izvora, i ukoliko 

jest, u kojem iznosu (Obrazac) 

- izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora u tri posljednje 

fiskalne godine (Obrazac) 

- dokaz da korisnik nema dospjelih obveza prema RH (potvrda porezne uprave ne starija od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva) 

- dokaz da korisnik nema dospjelih obveza prema Općini Promina ni pravnim osobama u njenom vlasništvu 

(potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva i 

potvrdu EKO PROMINA d.o.o. ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) 

- dokaz o izvršenom ulaganju za koje se traži potpora (ugovor ili račun za kupnju sadnica i sadnog materijala) 

- deklaraciju za sadnice i sadni materijal kojim se podiže novi nasad (U slučaju nemogućnosti pribavljanja 

deklaracije, kao dokaz kvalitete može se dostaviti izjava proizvođača/dobavljača da pod kaznenom i 

materijalnom odgovornošću jamči da isporučene/ugovorene sadnice/sadni materijal odgovara/ju propisanim 

standardima za tu vrstu proizvoda) 

- broj žiro računa (IBAN) korisnika na koji će se uplatiti iznos potpore 

 

Prijava mora sadržavati svu dokumentaciju navedenu u stavku 1. ove točke, u izvorniku ili preslici. 

mailto:pravna.sluzba@promina.hr


Prilikom potpisivanja ugovora s korisnicima kojima se odobri potpora, Općina ima pravo zahtijevati predočenje 

originala dokumenata.  

 

 

8. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA 

 

Postupak dodjele potpora sastoji se od administrativne provjere prijave te utvrđivanja Liste korisnika za dodjelu 

potpora male vrijednosti. 

Administrativnu provjeru u roku pristiglih prijava obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Promina, te poziva 

podnositelje nepotpunih prijava da ih u roku od 8 dana dopune. 

Potpora ne može biti odobrena na temelju nepotpune prijave.  

Nakon što utvrdi prijave koje ispunjavaju uvjete i kriterije iz Javnog poziva, Jedinstveni upravni odjel predlaže 

općinskom načelniku utvrđivanje liste korisnika potpora male vrijednosti. 

Na listu korisnika potpora male vrijednosti neće se uvrstiti podnositelji prijava: 

- koji podnesu prijavu na natječaj koja ne sadrži sve podatke i dokumentaciju određene ovim Javnim pozivom, 

- koji podnesu prijavu za koju se prilikom administrativne provjere utvrdi da sadrži netočne podatke ili da je 

priložena neistinita dokumentacija,  

- koji ne ispunjavaju uvjete iz točke 4. ovog Javnog poziva, 

- koji podnesu prijavu za aktivnosti koje nisu utvrđene kao prihvatljive aktivnosti u točki 5. ovog Javnog poziva,  

- koji ne podnesu prijavu na način utvrđen toč. 6. ovog Javnog poziva, 

- koji imaju dospjelo dugovanje prema RH, Općini Promina ili pravnim osobama u njenom vlasništvu 

- ako bi se dodjelom potpore premašila gornja granica za potporu male vrijednosti iz točke 3. st.3. i 4. ovog Javnog 

poziva. 

  

Općinski načelnik odlučuje o dodjeli potpora zaključkom o utvrđivanju liste korisnika potpora male vrijednosti 

za primarnu poljoprivrednu proizvodnju na temelju prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela.  

Podnositelji prijava koji neće biti uvršteni na Listu korisnika za dodjelu potpora bit će o istome pisano 

obaviješteni. 

 

 

9. OBAVJEŠTAVANJE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA 

 

Liste korisnika potpora male vrijednosti bit će objavljene na službenoj web stranici Općine www.promina.hr i 

sadržavat će podatke o korisniku i iznosu odobrene potpore. 

Korisnici potpora bit će i pisanim putem obaviješteni o dodjeli potpore i njenom iznosu. 

 

 

10. UGOVOR O KORIŠTENJU POTPORE 

 

S korisnicima kojima se odobri potpora Općina će sklopiti ugovor kojim će se utvrditi međusobni odnosi Općine 

i korisnika vezano uz dodijeljenu potporu, a osobito iznos i namjena odobrene potpore, obveze korisnika, 

http://www.promina.hr/


kontrola utroška sredstava, povrat sredstava u slučaju nenamjenskog utroška ili drugog postupanja koje nije u 

skladu s Programom potpore, te rješavanje eventualnih sporova koji mogu proizići u vezi s danom potporom. 

 

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada se sklopi ugovor o korištenju potpore male 

vrijednosti. 

Ako se korisnici potpora male vrijednosti ne odazovu pozivu na sklapanje ugovora u roku 5 dana od  primitka 

poziva, smatrat će se da su odustali od  zahtjeva, o čemu će biti obaviješteni pisanim putem.  

 

 

11. KONTROLA KORIŠTENJA POTPORE 

 

Kontrolu namjenskog korištenja potpore vršit će nadzorno tijelo koje odredi općinski načelnik. 

 

        Općinski načelnik 

                                                                                                                        Tihomir Budanko 


