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

30. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije'' broj 12/18 i 3/20), 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 23. sjednici održanoj 22. travnja 2020.godine donosi  
 

 

PROGRAM POTPORA U  POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 

2020. GODINU 

 

 

I. OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 Programom potpora u poljoprivredi Općine Tuhelj za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Tuhelj u 2020. godini 

dodjeljivati državne potpore  i potpore male vrijednosti „de minimis“ te kriteriji i postupak 

dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Tuhelj. 

 

Članak 2. 

 Sredstva po ovom programu dodjeljuju se za: 

-  potpore usklađene sa 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 „de minimis“ 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. 

  

POTPORE U POLJOPRIVREDI 

 

Članak 3. 

Pojmovi korištenja u ovom Programu imaju značenje kao pojmovi u Uredbi broj 702/2014. 

 

Za potreba ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije:  

1. „potpora“ znači svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku 

1. Ugovora; 

2. „sektor poljoprivrede“ znači poduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom, preradom ili stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda; 

3. „poljoprivredni proizvod“ znači proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovora, osim 

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

Europskog parlamenta i Vijeća;  

4. „primarna poljoprivredna proizvodnja“ znači proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva 

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

priroda tih proizvoda;  

5. „prerada poljoprivrednih proizvoda“ znači svako djelovanje na poljoprivrednom 

proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti 

na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih 

proizvoda za prvu prodaju;  

6. „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 se odvija u zasebnim za to predviđenim prostorijama;  

7. „poljoprivredno gospodarstvo“ znači jedinica koja se sastoji od zemljišta, prostorija i 

objekata koji se upotrebljavaju  za primarnu poljoprivrednu proizvodnju;  

8. „program potpora“ znači svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim 

provedenim 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;  

9. „pojedinačna potpora“ znači: 

a) Jednokratna potpora i 

b) potpora dodijeljena pojedinačnim korisnicima koja nije dodijeljena na temelju 

programa potpora;  

10. „jednokratna potpora“ znači potpora koja nije dodijeljena na temelju programa potpora;  

11. „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 djelatnošću“ 

odnosi se posebno na dvije vrste društva navedene u prilogu I Direktive 2013/34/EU 

Europskog parlamenta i Vijeća, 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. Direktive 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: 

- omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i  

- EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio niži od 1,0;  

12. „materijalna  imovina“ znači imovina koja se sastoji od zemljišta, građevina i 

postrojenja te strojeva i opreme;  

13. „intenzitet potpore“ znači bruto iznos potpore izrađen kao postotak prihvatljivih 

troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada;  

14. „kapitalni radovi“ znači radovi koje poljoprivrednik poduzima sam ili ih poduzimaju 

njegovi radnici, čime se stvara vrijednost;  

15. „savjet“ znači kompletno savjetovanje pruženo u okviru jednog ugovora;  

16. „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 poljoprivrednom gospodarstvu;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. DIO  

 

Članak 4. 

Općina Tuhelj će u 2020. godini dodjeljivati potpore za aktivnosti prema sljedećim mjerama:  

  

Mjere sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 702/2014: 

 

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

poljoprivrednim gospodarstvima povezana s primarnom poljoprivrednom 

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

2.  Potpore za plaćanje premija osiguranja (čl.28. Uredbe br.702/2014) 

 

MJERA 1.1. Podizanje višegodišnjih nasada  

 

MJERA 1.2.  Izrada plastenika minimalne površine 100 m² 

 

MJERA 1.3.  Poticaj za kupnju mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

poljoprivrednim udrugama   

 

MJERA 2.1. Pokriće premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, voća, povrća i stoke 

 

Mjere sukladno Uredbi 1407/2013 – potpore „de minimis“ 

 
1. Potpora za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda 

2. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove 

 

 

MJERA 1.1. Subvencija za troškove postupka stavljanja vina u promet-100% iznosa 

određenog rješenjem Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo- Zavoda za vinogradarstvo 

i vinarstvo 

 

MJERA 2.1. Izrada projektne dokumentacije kojom se poljoprivrednici apliciraju za novčana 

sredstva iz pristupnih fondova Europske unije za sektor prerade-do 20% ukupne investicije, 

maksimalno 4.000,00 kuna. 

 

Članak 5.  

KORISNICI MJERA 

 

Korisnici mjera iz ovog Program mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Općine Tuhelj i 

bez nepodmirenih obveza prema Općini Tuhelj. 

 

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

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



 

Članak 6. 

ISKLJUČENO IZ PODRUČJA PRIMJENE UREDBE br. 702/2014 

 

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 7. 

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 8. 

UČINAK POTICAJA 

 

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

 



 

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 9. 

INTENZITET POTPORE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 

Svrha 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 10. 

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 ove Uredbe, 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) 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 11. 

OBJAVLJIVANJE I INFOMACIJE 

 

Na objavljivanje, informiranje, izbjegavanje dvostrukog objavljivanja i izvješćivanje ovoga 

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

 

 

Članak 12. 

MJERE POTPORA 

 

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. ovog članka i poglavlja I.  

 

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

nematerijalnu imovinu koju upotrebljava jedan ili više korisnika.  

 

3.  Ulaganje mora imati barem jedan od sljedećih ciljeva:  

 

a) poboljšanje ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednoga gospodarstva, osobito 

smanjenjem troškova proizvodnje ili poboljšanjem i preusmjeravanjem 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 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. 

 

5.  Potporom su obuhvaćeni sljedeći prihvatljivi troškovi: 

 

a) kupnja višegodišnjih biljaka  

b) kupnja, građenje i opremanje  plastenika i staklenika 

c) kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

 

6. Intenzitet potpore ovisi o pojedinoj potpori, ali najviši iznos potpore može biti 50 % troškova. 

 

1. Potpora za nabava loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj  

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju loznih cjepova na području općine Tuhelj 

ostvaruje korisnik koji će nasade loznih cijepova zasaditi na području općine. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. račun,  

2. kopiju osobne iskaznice, 



 

3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave, 

4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi 

na području Općine Tuhelj, 

5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj. 

 

Intenzitet potpore: 

 

Korisnik potpore na području općine Tuhelj može nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 

100 do najviše 1.000 sadnica za proizvodnju kvalitetnih vina (sa Zaštićenom oznakom 

izvornosti) i ostala vina (bez Zaštićene oznake izvornosti). 

Korisniku će se financirati najviše 5,00 kuna po sadnici. 

 

2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine Tuhelj 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju višegodišnjih voćaka (jezgričavog, koštićavog, 

lupinastog, bobičastog i ostalog) na području općine Tuhelj ostvaruje korisnik koji će nasade 

zasaditi na području općine. Trošak nije prihvatljiv za agrume. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. račun,  

2. kopiju osobne iskaznice, 

3. izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave, 

4. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi 

na području Općine Tuhelj, 

5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj. 

 

Intenzitet potpore: 

Korisnik potpore na području općine Tuhelj može nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 

50 do najviše 500 voćki. 

Korisniku će se financirati najviše 50% vrijednosti sadnice što je maksimalno 20,00 kuna po 

sadnici. 

 

3. Potpora za izradu plastenika minimalne površine 100 m²-do 20% ukupne investicije, 

maksimalno 4.000,00 kuna. 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Korisnik može ostvariti potporu za izradu plastenika minimalne površine 100 m² koji će koristiti 

za potrebe poljoprivredne proizvodnje.  

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. račun, 

2. kopiju osobne iskaznice 

3. kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor, 

4. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u, 

5. ugovor kojim se dokazuje plasman proizvoda iz plastenika na tržište, 



 

6. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj. 

 

Intenzitet potpore: 

Korisnik potpore za izradu plastenika može ostvariti 20% ukupne investicije, zapravo 

maksimalno 4.000,00 kuna. 

 

4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje 

su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Korisnik može ostvariti potporu za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje 

zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica, 

2. kopiju osobne iskaznice i 

2.   potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj. 

 

Intenzitet potpore: 

Korisnik potpore može ostvariti 50,00 kuna po pčelinjoj zajednici na području općine. 

 

5. Poticaj za kupnju mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

poljoprivrednim udrugama   

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Korisnik potpore može biti poljoprivredna udruga koja djeluje na području općine Tuhelj prema 

prijavljenom programu u tekućoj godini, a ostvariti može poticaj za kupnju mehanizacije i 

opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. program poljoprivredne udruge 

 

Intenzitet potpore: 

Korisnik/ici mogu ostvariti potporu u iznosu do najviše 20.000,00 kuna. 

 

 

Potpore za plaćanje premija osiguranja (čl.28. Uredbe br.702/2014) 

 

1. Potpore koje se dodjeljuju MSP-ovima koji se bave primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom za plaćanje premija osiguranja 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 6. ovog članka i u 

poglavlju I.  

2. Potpora: 



 

a) ne predstavlja prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta usluga osiguranja,  

b) nije ograničena na osiguranje koje pruža jedno osiguravajuće društvo ili skupina 

društava,  

c) se ne smije uvjetovati time da ugovor o osiguranju mora biti sklopljen s 

osiguravajućim društvom s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici,  

3. osiguranjem se namjerava pokriti gubitke uzrokovane sljedećim: 

a) elementarnim nepogodama,  

b) nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom 

nepogodom ili drugim nepovoljnim klimatskim prilikama, 

c) bolestima životinja ili najezdama nametnika bilja,  

d) zaštićenim životinjama 

4. Osiguranjem se. 

a) Nadoknađuje samo trošak nadoknade gubitka iz stavka 3., 

b) Ne zahtjeva niti određuje vrsta ili količina buduće poljoprivredne proizvodnje 

5. Države članice primjenom odgovarajućih gornjih granica mogu ograničiti iznos premije 

osiguranja koji je prihvatljiv za potporu 

6. Intenzitet potpore ograničen je na 50% premije osiguranja. 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Korisnik može ostvariti potporu za premije police osiguranja stoke te od mogućih šteta u slučaju 

elementarne nepogode na poljoprivrednim usjevima, višegodišnjim nasadima voća i povrća. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u 

2. policu premije osiguranja (original na uvid), 

3. kopiju osobne iskaznice 

4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 

Intenzitet potpore: 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 50%  iznosa uplaćene premije 

za tekuću godinu, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.  

 
 

Potpore prema Uredbi 702/2014 se ne dodjeljuje za sljedeće: 

 

a) Kupnja i sadnja jednogodišnjeg bilja 

b) Potrošni materijal 

c) Kupnja životinja  

d) osjemenjivanje 

 

 

II . DIO 

 

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

 

„EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a 

posebno njegov članak 108. stavak 4., uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. 

svibnja 1998. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

određene kategorije horizontalnih državnih potpora (1), nakon objave nacrta ove Uredbe (2), 

nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore, 



 

budući da: 

(1) 

Državno financiranje koje ispunjava kriterije iz članka 107. stavka 1. Ugovora smatra se 

državnom potporom te se na temelju članka 108. stavka 3. Ugovora mora prijaviti Komisiji. 

Međutim, u skladu s člankom 109. Ugovora, Vijeće može odrediti kategorije potpore koje se 

izuzimaju od te obveze prijave. U skladu s člankom 108. stavkom 4. Ugovora, Komisija može 

donijeti uredbe koje se odnose na te kategorije državnih potpora. Na temelju Uredbe (EZ) br. 

994/98, Vijeće je u skladu s člankom 109. Ugovora odlučilo da de minimis potpore mogu 

predstavljati takvu kategoriju. Na temelju toga smatra se da de minimis potpore dodijeljene 

jednom poduzetniku u određenom razdoblju koje ne premašuju određen utvrđeni iznos, ne 

ispunjava sve kriterije iz članka 107. stavka 1. Ugovora te stoga ne podliježu postupku prijave. 

(2) 

Komisija je u brojnim odlukama pojasnila pojam potpore u smislu članka 107. stavka 1. 

Ugovora. Komisija je izložila i svoju politiku koja se odnosi na gornju granicu za de minimis 

potpore ispod koje se može smatrati da se članak 107. stavak 1. Ugovora ne primjenjuje, 

prvotno u svojoj obavijesti o de minimis pravilu za državne potpore (3), a zatim u uredbama 

Komisije (EZ) br. 69/2001 (4) i (EZ) br. 1998/2006 (5). Uzimajući u obzir iskustvo stečeno u 

primjeni Uredbe (EZ) br. 1998/2006 smatra se primjerenim preispitati neke od uvjeta utvrđenih 

tom Uredbom i zamijeniti je. 

(3) 

Primjereno je zadržati gornju granicu od 200 000 EUR za iznos de minimis potpore koju može 

primiti jedan poduzetnik po državi članici tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja. Ta je 

gornja granica i dalje potrebna kako bi se osiguralo da se ni za jednu mjeru obuhvaćenu ovom 

Uredbom ne može smatrati da utječe na trgovinu među državama članicama ili da se njome 

narušava tržišno natjecanje odnosno prijeti njegovim narušavanjem. 

 

(4) 

Za potrebe pravila o tržišnom natjecanju utvrđenih u Ugovoru, poduzetnik je svaki subjekt koji 

obavlja gospodarsku djelatnost bez obzira na njegov pravni status ili način financiranja (6). Sud 

Europske unije odlučio je da se svi subjekti koje kontrolira (na pravnoj ili de facto osnovi) isti 

subjekt trebaju smatrati jednim poduzetnikom (7). Radi pravne sigurnosti i smanjenja 

administrativnog opterećenja u ovoj Uredbi treba navesti iscrpan popis jasnih kriterija za 

utvrđivanje slučajeva kada se dva ili više poduzeća u istoj državi članici moraju smatrati jednim 

poduzetnikom. Komisija je iz utvrđenih kriterija za definiranje „povezanih poduzeća” u 

definiciji malih i srednjih poduzeća (MSP) u Preporuci Komisije 2003/361/EZ (8) i Prilogu I. 

Uredbi Komisije (EZ) br. 800/2008 (9) odabrala one koji su prikladni za potrebe ove Uredbe. 

Tijela javne vlasti već su upoznata s tim kriterijima te ih se, s obzirom na područje primjene 

ove Uredbe, treba primjenjivati na mala i srednja poduzeća kao i na velike poduzetnike. Tim se 

kriterijima treba osigurati da se za primjenu de minimis pravila skupina povezanih poduzeća 

smatra jednim poduzetnikom, ali da se poduzeća koja nemaju nikakve druge međusobne odnose 

osim što su izravno povezana s istim javnim tijelom ili tijelima ne smatraju međusobno 

povezanima. Tako se uzima u obzir posebno stanje poduzeća koja nadzire isto javno tijelo ili 

tijela, a koja mogu imati nezavisno pravo odlučivanja. 

(5) 

Kako bi se uzela u obzir mala prosječna veličina poduzetnika koji djeluju u sektoru cestovnog 

teretnog prometa, primjereno je odrediti gornju granicu od 100 000 EUR za poduzetnike koji 

se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu ili naknadu. Pružanje integrirane usluge u 

kojoj prijevoz čini samo jedan dio, npr. usluge selidbe, poštanske ili kurirske usluge ili usluge 

prikupljanja i obrade otpada, ne bi se smjele smatrati uslugom prijevoza. S obzirom na 

prekoračenje kapaciteta u tom sektoru i na ciljeve prometne politike u pogledu zagušenja cesta 



 

i teretnog prometa, iz područja primjene ove Uredbe potrebno je isključiti potporu za nabavu 

vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za 

najamninu ili naknadu. S obzirom na razvoj sektora cestovnog putničkog prometa više nije 

primjereno primjenjivati nižu gornju granicu na taj sektor. 

(6) 

S obzirom na posebna pravila koja se primjenjuju u sektorima primarne proizvodnje 

poljoprivrednih proizvoda, ribarstva i akvakulture te na rizik da bi iznosi potpore koji su ispod 

gornje granice utvrđene ovom Uredbom svejedno mogli ispunjavati kriterije iz članka 107. 

stavka 1. Ugovora, ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na te sektore. 

(7) 

S obzirom na sličnosti između prerade poljoprivrednih proizvoda i nepoljoprivrednih proizvoda 

i njihova stavljanja u promet, ovu Uredbu treba primjenjivati na preradu i stavljanje u promet 

poljoprivrednih proizvoda pod uvjetom da su zadovoljeni određeni uvjeti. U tom smislu, ni 

djelatnosti na poljoprivrednom dobru koje su potrebne za pripremanje proizvoda za prvu 

prodaju, kao što su žetva, spremanje ili vršidba žita, ili pakiranje jaja, ni prva prodaja daljnjim 

prodavateljima ili prerađivačima, ne bi se smjele smatrati preradom ili stavljanjem na tržište. 

(8) 

Sud Europske unije utvrdio je da, nakon što Unija pravno uredi uspostavu zajedničke 

organizacije tržišta u određenom sektoru poljoprivrede, države članice imaju obvezu ne 

provoditi nikakve mjere kojima bi se mogla narušiti takva organizacija ili stvoriti izuzeci od nje 

(10). Iz tog se razloga ova Uredba ne bi trebala primjenjivati na potpore čiji je iznos utvrđen na 

temelju cijene ili količine kupljenih proizvoda ili proizvoda stavljenih na tržište. Ona se ne bi 

smjela primjenjivati ni na potpore koje su povezane s obvezom dijeljenja potpore s primarnim 

proizvođačima. 

(9) 

Ova se Uredba ne bi trebala primjenjivati na potpore za izvoz ili potpore koje se uvjetuju 

uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih. Ona se posebno ne bi smjela primjenjivati na 

potpore kojima se financira osnivanje distribucijske mreže u drugim državama članicama i 

trećim zemljama te upravljanje takvom mrežom. Potpore za troškove sudjelovanja na 

sajmovima, odnosno troškove studija ili savjetodavnih usluga potrebnih za uvođenje novog ili 

postojećeg proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji obično ne čine 

potporu za izvoz. 

(10) 

Trogodišnje razdoblje koje se uzima u obzir za potrebe ove Uredbe potrebno je ocjenjivati na 

pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzme u obzir ukupan 

iznos de minimis potpora dodijeljenih u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije 

fiskalne godine. 

(11) 

Ako poduzetnik djeluje u sektorima koji su isključeni iz područja primjene ove Uredbe, a 

djeluje i u drugim sektorima ili ima druge djelatnosti, ova bi se Uredba trebala primjenjivati na 

te druge sektore ili djelatnosti uz uvjet da dotična država članica osigura, na primjeren način, 

na primjer razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da djelatnosti u isključenim sektorima ne 

ostvaruju korist od de minimis potpore. Isto načelo treba primjenjivati ako poduzetnik djeluje 

u sektoru na koji se primjenjuju niže gornje granice de minimis potpore. Ako se ne može 

osigurati da djelatnosti u sektorima na koje se primjenjuju niže gornje granice de minimis 

potpore ostvaruju korist od de minimis potpore samo do te niže granice, na sve djelatnosti 

poduzetnika treba primijeniti najnižu gornju granicu. 

(12) 



 

Ovom Uredbom treba utvrditi pravila kojima će se onemogućiti zaobilaženje najviših iznosa 

potpora utvrđenih u posebnim uredbama ili odlukama Komisije. Ona bi trebala sadržavati i 

jasna pravila o pribrajanju koja se mogu jednostavno primjenjivati. 

(13) 

Ovom Uredbom ne isključuje se mogućnost da se mjera ne smatra državnom potporom u smislu 

članka 107. stavka 1. Ugovora iz razloga različitih od onih koji su utvrđeni u ovoj Uredbi, 

primjerice zato što je mjera u skladu s načelom subjekta u tržišnom gospodarstvu ili zato što 

mjera ne uključuje prijenos državnih sredstava. Naime, sredstva koja dodjeljuje Unija i kojima 

centralizirano upravlja Komisija, a koja nisu izravno ili neizravno pod nadzorom države članice 

ne čine državnu potporu i ne treba ih uzimati u obzir pri utvrđivanju poštuje li se odgovarajuća 

gornja granica. 

(14) 

U svrhu transparentnosti, jednakog tretmana i učinkovitog nadzora, ova bi se Uredba trebala 

primjenjivati samo na de minimis potpore za koje je moguće prethodno točno izračunati bruto 

novčanu protuvrijednost bez potrebe za procjenom rizika („transparentne potpore”). Takav 

precizan izračun može se, primjerice, izvršiti za bespovratna sredstva, subvencije kamata, 

ograničene porezne olakšice ili druge instrumente kojima se predviđa gornja granica te tako 

osigurava da se ne premaši primjenjiva gornja vrijednost. Određivanje gornje granice znači da 

sve dok točan iznos potpore nije poznat ili još uvijek nije poznat, država članica mora 

pretpostaviti da je on jednak gornjoj vrijednosti kako bi se osiguralo da više mjera potpore 

zajedno ne prelazi gornju granicu utvrđenu u ovoj Uredbi i primjenjivati pravila o pribrajanju. 

(15) 

U svrhu transparentnosti, jednakog tretmana i pravilne primjene gornje granice za de minimis 

potpore, sve bi države članice trebale primjenjivati isti način izračunavanja. Radi lakšeg 

izračunavanja, iznose potpora koji nisu u obliku novčanih potpora potrebno je pretvoriti u 

njihovu bruto novčanu protuvrijednost. Pri izračunavanju novčane protuvrijednosti 

transparentnih oblika potpora koji nemaju oblik bespovratnih sredstava i potpora koje se 

isplaćuju u više obroka potrebno je primijeniti tržišne kamatne stope koje prevladavaju u 

trenutku dodjela takvih potpora. S ciljem jedinstvene, transparentne i jednostavne primjene 

pravila o državnim potporama primjenjivima za potrebe ove Uredbe, tržišnim stopama u smislu 

ove Uredbe potrebno je smatrati referentne stope kako su određene u Komunikaciji Komisije o 

reviziji metode za utvrđivanje referentnih kamatnih i diskontnih stopa (11). 

(16) 

Potpore sadržane u zajmovima, uključujući de minimis potpore za rizično financiranje u obliku 

zajmova, treba smatrati transparentnim de minimis potporama ako je bruto novčana 

protuvrijednost izračunana na temelju tržišnih kamatnih stopa koje prevladavaju u trenutku 

dodjele potpore. Radi pojednostavnjenja postupka za kratkoročne zajmove male vrijednosti, 

ova bi Uredba trebala sadržavati jasno i lako primjenjivo pravilo kojim se uzima u obzir i iznos 

zajma i njegovo trajanje. Na temelju iskustva Komisije, može se smatrati da je bruto novčana 

protuvrijednost zajma jednaka gornjoj granici za de minimis potpore ako je zajam osiguran 

kolateralom kojim se pokriva najmanje 50 % zajma i iznosi 1 000 000 EUR u razdoblju od pet 

godina ili 500 000 EUR u razdoblju od deset godina. S obzirom na poteškoće povezane s 

određivanjem bruto novčane protuvrijednosti potpore dodijeljene poduzetnicima koji možda 

neće moći otplatiti zajam, to se pravilo ne bi trebalo primjenjivati na takve poduzetnike. 

(17) 

Potpore sadržane u dokapitalizacijama ne bi se smjelo smatrati transparentnim de minimis 

potporama osim ako ukupan iznos javne dokapitalizacije ne premašuje gornju granicu za de 

minimis potpore. Potpore sadržane u mjerama rizičnog financiranja u obliku vlasničkih ili 

kvazivlasničkih ulaganja, kako su navedene u novim smjernicama o rizičnom financiranju (12), 



 

ne bi se smjelo smatrati transparentnim de minimis potporama, osim ako se takvom mjerom 

pribavlja kapital koji ne premašuje gornju granicu za de minimis potpore. 

(18) 

Potpore sadržane u jamstvima, uključujući de minimis potpore za rizično financiranje u obliku 

jamstava, treba smatrati transparentnima ako je bruto novčana protuvrijednost izračunana na 

temelju premija sigurne luke utvrđenih u obavijesti Komisije za dotičnu vrstu poduzetnika (13). 

Radi pojednostavnjenja postupka za kratkoročna jamstva kojima se osigurava 80 % iznosa 

relativno malog zajma, ova bi Uredba trebala sadržavati jasno i lako primjenjivo pravilo kojim 

se uzima u obzir i iznos predmetnog zajma i trajanje jamstva. To se pravilo ne bi trebalo 

primjenjivati na jamstva za predmetne transakcije koja ne čine zajam, kao što su jamstva za 

transakcije dionicama. Ako jamstvo ne premašuje 80 % predmetnog zajma, zajamčeni iznos ne 

premašuje 1 500 000 EUR i trajanje jamstva ne premašuje pet godina, može se smatrati da 

jamstvo ima bruto novčanu protuvrijednost koja ne prelazi gornju granicu za de minimis 

potpore. Isto se primjenjuje ako jamstvo ne premašuje 80 % predmetnog zajma, zajamčeni iznos 

ne premašuje 750 000 EUR i trajanje jamstva ne premašuje deset godina. Osim toga, države 

članice mogu primijeniti metode izračuna bruto novčane protuvrijednosti jamstva o kojima je 

Komisija obaviještena u skladu s nekom drugom uredbom Komisije iz područja državnih 

potpora koja se primjenjivala u tom trenutku i koju Komisija smatra usklađenom s Obavijesti o 

jamstvima ili bilo kojom obavijesti koja je zamjenjuje, uz uvjet da se prihvaćene metode izričito 

odnose na vrstu jamstva i vrstu transakcije o kojima je riječ u kontekstu primjene ove Uredbe. 

S obzirom na poteškoće povezane s određivanjem bruto novčane protuvrijednosti potpore 

dodijeljene poduzetnicima koji možda neće moći otplatiti zajam, ovo se pravilo ne bi trebalo 

primjenjivati na takve poduzetnike. 

(19) 

Ako se program de minimis potpora provodi preko financijskih posrednika, treba osigurati da 

oni ne primaju nikakvu državnu potporu. To se, na primjer, može učiniti tako da se od 

financijskih posrednika koji se koriste državnim jamstvima zatraži plaćanje premije koja vrijedi 

na tržištu ili potpuno prenošenje svih pogodnosti na krajnje korisnike, ili poštovanjem, i na 

razini posrednika, gornje granice za de minimis potpore i drugih uvjeta iz ove Uredbe. 

(20) 

Po primitku prijave države članice Komisija može ispitati doseže li mjera koja nije u obliku 

bespovratnih sredstava, zajma, jamstva, dokapitalizacije ili mjere rizičnog financiranja u obliku 

vlasničkog  ulaganja, bruto novčanu protuvrijednost koja ne premašuje gornju granicu za de 

minimis potpore te može li stoga biti obuhvaćena područjem primjene ove Uredbe. 

(21) 

Komisija je dužna osigurati poštovanje pravila o državnim potporama, a u skladu s načelom 

suradnje utvrđenom u članku 4. stavku 3. Ugovora o Europskoj uniji, države članice trebale bi 

olakšati izvršenje tog zadatka uspostavom instrumenata potrebnih kako bi se osiguralo da 

ukupan iznos de minimis potpora koje se na temelju de minimis pravila dodjeljuju jednom 

poduzetniku ne premašuje ukupnu dopuštenu gornju granicu. U tu bi svrhu pri dodjeli de 

minimis potpore država članica trebala predmetnog poduzetnika obavijestiti o dodijeljenom 

iznosu de minimis potpore i o tome da je riječ o de minimis potpori, izričito se pozivajući na 

ovu Uredbu. Od država članica treba zatražiti da prate dodijeljenu potporu kako bi se spriječilo 

premašivanje primjenjivih gornjih granica i osiguralo poštovanje pravila o kumulaciji. U svrhu 

poštovanja te obveze, prije dodjele takve potpore predmetna država članica mora od 

poduzetnika dobiti izjavu o drugim de minimis potporama obuhvaćenima ovom Uredbom ili 

drugim uredbama o de minimis potporama, a koje je poduzetnik primio tijekom predmetne 

fiskalne godine i u prethodne dvije fiskalne godine. Kao alternativno rješenje državama 

članicama treba omogućiti da uspostave središnji registar s potpunim informacijama o 



 

dodijeljenim de minimis potporama i provjeravaju poštuje li se gornja granica za svaku novu 

dodijeljenu potporu. 

(22) 

Prije dodjele svake de minimis potpore svaka država članica treba potvrditi da se novom de 

minimis potporom u dotičnoj državi članici neće premašiti gornja granica za de minimis potpore 

na nacionalnoj razini te da su ispunjeni ostali uvjeti iz ove Uredbe. 

(23) 

Uzimajući u obzir iskustvo Komisije, posebno učestalost kojom je općenito potrebno 

preoblikovati politiku državnih potpora, potrebno je ograničiti razdoblje primjene ove Uredbe. 

Ako se rok važenja ove Uredbe ne produži nakon njegova isteka, državama članicama u vezi s 

de minimis potporama iz ove Uredbe treba omogućiti razdoblje prilagodbe od šest mjeseci.“ 
 

 

1. Potpora za izgradnju, uređenje i opremanje objekata za preradu i prodaju vlastitih 

poljoprivredno-prehrambenih proizvoda -stavljanje vina u promet 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Pravo ostvarivanja potpora za prodaju vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda imaju 

sve fizičke osobe s područja općine Tuhelj. 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. Rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u 

2. Rješenje Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo – Zavoda za 

vinogradarstvo i vinarstvo 

3. Potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj 

 

Intenzitet potpore: 

Trošak će se financirati u 100 % iznosa određenog rješenjem Hrvatskog centra za poljoprivredu, 

hranu i selo, Zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo 

 

2. Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi: 

Pravo ostvarivanja potpora u okviru ove mjere financirat će se izrada tehničke dokumentacije, 

financijske dokumentacije i prijavne dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove i to 

za sektor prerade (svi ostali sektori osim primarne poljoprivredne proizvodnje) 

Korisnik potpore: 

Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za 

isplatu potpore; 

 

1. račun (original na uvid), 

2. kopiju osobne iskaznice 

3. rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u 

4. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj. 

 

Intenzitet potpore 

Trošak po korisniku financirati će se najviše do 20% ukupnih troškova, ali ne više od 2.500,00 

kuna po korisniku. 



 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

     Članak 13. 

Za provedbu mjere iz ovog Programa Načelnik Općine Tuhelj raspisuje javni poziv do 

kraja ožujka tekuće godine. 

Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Tuhelj( tuhelj.hr) u 

kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore s pripadajućom 

dokumentacijom. 

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj u 

pisanom obliku na obrascima prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel. 

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu 

prijave i javnom pozivu. Prijave se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška 

planiranih sredstava za proračunsku godinu. 

Na osnovi provedenog javnog poziva dodjeljuju se  potporu sukladno ovom Programu.   

Pravo na potporu iz ovog Programa ne mogu ostvariti oni koji imaju dugovanja prema 

Općini Tuhelj. 

 

Članak 14. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013. ukupan iznos potpora male vrijednosti  koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja 

od tri fiskalne godine te se ta gornja granica  primjenjuje  bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu 

priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 

drugih izvora. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 

dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. 

 

KONTROLA  

Članak 15. 

Korisnik potpore dužan je dodijeljena sredstva isključivo koristiti za odobrenu namjenu 

i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje 5 godina nakon isplate potpore te 

omogućiti davatelju potpore kontrolu odnosno nadzor namjenskog utroška dobivene potpore s 

ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca. 

 

POVRAT SREDSTAVA 

 

Članak 16. 

 U slučaju da korisnik dobivenih sredstava ne koristi namjenski biti će dužan ista vratiti 

na žiro – račun Općine Tuhelj zajedno s obračunatom zakonskom zateznom kamatom i slijedeće 

tri godine gubi pravo na poticajna sredstava Općine Tuhelj. 

 

 

 

 



 

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 17. 

 

Ovaj Program primjenjuje se  tijekom  2020. proračunske godinu, a objavljuje se u 

Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije. 

Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Odluka o subvencioniranju 

poljoprivrednika u 2020.godini („Službeni glasnik“ 2/20). 

 

 

                                

 

 Predsjednik Općinskog vijeća  

 

                                                                                             Robert Romić 


