
Na temelju članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 11/09, 07/10, 10/10, 2/13) i točke 8. Programa potpore 

izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske 

županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 01/13), Županijska skupština  

Splitsko-dalmatinske županije   na 38.  sjednici, održanoj 15. travnja 2013., donijela je 

 

 

 

PRAVILNIK 

o postupku dodjele sredstava za potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za 

navodnjavanje  koja se isplaćuju iz Proračuna Splitsko - dalmatinske županije 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i mjerila, kao i postupak dodjele sredstava 

potpore   izgradnje jednostavnih akumulacija  za navodnjavanje u  vlasništvu  fizičkih i 

pravnih osoba iz  Proračuna Splitsko - dalmatinske županije za tekuću godinu,  na Razdjelu 

08 – Upravni odjel za gospodarstvo,razvitak i europske integracije.  

Potpora iz stavka 1. ovog  članka obuhvaća izgradnju jednostavnih akumulacija za 

navodnjavanje izvedene u tekućoj i prethodnoj financijskoj godini u odnosu na datum 

podnošenja zahtjeva za potporom. 

 

Članak 2. 

 

 U smislu ovog Pravilnika definiraju se slijedeći pojmovi: 

„Akumulacija za navodnjavanje“ sa zaštitom od procjeđivanja isključivo fleksibilnom folijom  

je jednostavna građevina i radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez rješenja o 

uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole (u daljnjem tekstu: akt 

kojim se odobrava građenje) i/ili lokacijske dozvole. 

„Podnositelj“ je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi  zahtjev temeljem poziva za 

dodjelu potpore za izgradnju jednostavnih akumulacija  za navodnjavanje u poljoprivredi. 

„Korisnik“ je svaka fizička ili pravna osoba za  koju se  sukladno odredbama  Programa i 

ovog Pravilnika, u postupku javnog poziva, donese Odluka  o odobrenju potpore za gradnju 

jednostavne akumulacije za navodnjavanje  u poljoprivredi. 

 

Članak 3. 

 

Korisnici mogu biti  fizičke i pravne osobe, poljoprivredna gospodarstva u skladu s 

posebnim propisima upisana u Upisnik  poljoprivrednih gospodarstava, a poljoprivredne 

površine unesene u ARCOD sustav, imaju prebivalište/sjedište i poljoprivrednu proizvodnju 

kao i poljoprivredne površine na području Splitsko-dalmatinske županije. 

Podnositelj  zahtjeva za potporu  u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj 

poljoprivrednog gospodarstva. 

Članak 4. 

 

Troškovi ulaganja koji nisu  prihvatljivi za  potporu  gradnje jednostavnih akumulacija 

za navodnjavanje: 

- oprema za navodnjavanje na parceli, 

- kupnja nekretnina, 

- trošak PDV-a, 

- troškovi poslovanja, uključujući troškove održavanja i najma opreme, 
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- bankovni troškovi, troškovi jamstava i slični troškovi, 

- troškovi upravnih pristojbi, 

- troškovi iskazani kroz plaćanja u naturi, 

- troškovi vlastitog rada, troškovi komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih 

pristojbi. 

 

 Članak 5. 

 

Visina udjela potpore  i prihvatljivi troškovi gradnje jednostavnih akumulacija za 

navodnjavanje ovisit će o veličini  poljoprivrednih površina za koje se akumulacija izgrađuje i 

to: 

- potpora gradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje za vrlo male sustave(od 

0,25 do 1 ha)  odobrit će se potpora  u iznosu  do 20 % prihvatljivih troškova. 

- potpora gradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje za  male sustave( od 1do 

5 ha)  odobrit će se potpora  u iznosu  do 25 % prihvatljivih troškova. 

- maksimalni iznos potpore u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi 

      kada je ona  investitor  iznosi  15.000,00 kuna.       

 

Članak 6. 

 

Fizička i pravna osoba prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje  sredstava za potporu 

uz druge navedene uvjete  u ovom pravilniku treba dostaviti: 

- original ili ovjereni preslik Upisnika u upis poljoprivrednih gospodarstava; 

- preslik upisnika parcela u  ARCOD, 

- orginal ili preslik računa o izvršenim radovima; 

- preslik osobne iskaznice, odnosno za obrt preslik obrtnice, a za trgovačko društvo preslik 

rješenja o upisu u sudski registar; 

- original potvrdu da su  u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ispunili obvezu 

plaćanja svih dospjelih  poreznih obveza. 

- broj žiro-računa  podnositelja  zahtjeva 

 

Članak 7. 

 

Prijave za odobrenje sredstava za potporu  izgradnje jednostavnih akumulacija za 

navodnjavanje podnose se Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije 

na temelju javnog poziva kojeg raspisuje  Splitsko-dalmatinska županija, na obrascu OBA -1  

koji se može dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo,razvitak i europske integracije i na 

web stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.  

 

Javni poziv iz  stavka 1. ovog članka objavljuje se u  dnevnom tisku“Slobodna 

dalmacija“ i na službenim web-stranicama županije:www.dalmacija.hr. 

 

Članak 8. 

 

Stručne službe Upravnog odjela  za gospodarstvo, razvitak i europske integracije 

zaprimaju zahtjeve i popratnu dokumentaciju, utvrđuju  pravodobnost i potpunost prijave i 

provode kontrolu  na terenu, dostavljaju  Županu prijedlog  Odluke o odobrenju potpora. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.Takve će prijave odbaciti 

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije. 

Sredstva za potporu gradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u 

poljoprivredi korisniku će biti doznačena  temeljem odluke o odobrenju potpore. 
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Članak 9. 

 

Za istu akumulaciju  korisnik može  ostvariti pravo  na potporu  samo jednom u 

tekućoj godini. 

Korisnik koji je ostvario  pravo na sredstva županijske potpore ne smije ni na koji 

način otuđiti  predmetno ulaganje 5 godina  od odobrenja isplate i dužan je održavati ga  u 

svrsi i funkciji. 

Članak 10. 

 

Na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo,razvitak i europske integracije, Župan 

donosi Odluku  o povratu  isplaćenih financijskih sredstava od korisnika u slučaju: 

-ukoliko se utvrdi  da je korisnik nezakonito  ostvario sredstva potpore, 

-ukoliko korisnik koji je ostvario pravo na sredstva potpore iz proračuna Splitsko-

dalmatinske županije na bilo koji način otuđi  predmetno ulaganje ili mu promjeni namjenu ili 

ga ne održava u svrsi  i funkciji. 

Korisnik dobivene potpore iz  stavka 1. ovog članka  dužan je dobivena sredstva 

potpore  vratiti  u zakonskom roku od primitka  odluke  o povratu  isplaćene potpore. 

 

Članak  11. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“ 

 

KLASA: 021-04/13-02/176 

URBROJ: 2181/1-01-13-1 

Split, 15. travnja 2013. 

         

        PREDSJEDNIK  

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

         Petroslav   Sapunar, prof., v.r.  

 

 

 


