
                                      

Na temelju članka 36. Zakona o potpori  poljoprivredi i ruralnom razvoju 

(„Narodne novine“, broj 80/13), članka 20. Zakona o lokalnoj  i područnoj  (regionalnoj) 

samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 

109/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 14/13) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske 

županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 

2/13), Županijska Skupština Splitsko-dalmatinske županije na 7. sjednici,  održanoj 19. 

veljače  2014., donijela je     

  

                                                 

                                                     P  R  O  G  R  A  M  

POTPORE ZA IZRADU PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA NATJEČAJE 

AKREDITIRANOG  TIJELA RH ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA  EAFRD 

FONDA KORIŠTENJEM USLUGA KONZULTANATA ZA SUBJEKTE S 

PODRUČJA SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE (2014.-2017.) 

 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Programom propisuje način, uvjeti dodjele te visina iznosa potpore za izradu 

prijavne dokumentacije za natječaje objavljene od strane akreditiranih tijela RH za 

korištenje sredstava EAFRD fonda korištenjem usluga konzultanata. 

 

Članak 2. 

 

Odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europke unije na de minimis potpore, odnosno 

odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 24. prosinca 2013. o primjeni članaka 

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

poljoprivrednom sektoru, primjenjuju se na  potpore iz Članka 1. ovog Programa. 

 

Članak 3. 

 

Pojmovi korišteni u ovome Programu imaju sljedeće značenje: 

1. Župan – čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave. 

2. Županija – jedinica područne (regionalne) samouprave. 

3. Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije (u daljnjem tekstu: 

Upravni odjel) – upravno tijelo nadležno za provedbu potpore. 

4. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju 

Natječaja. 

5. Ulaganje – prihvatljivi trošak za koji se traži potpora. 
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6. Poljoprivredna djelatnost-obuhvaća bilinigojstvo, stočarstvo i s njima povezane 

uslužne djelatnosti, sukladno skupinama 01.1, 01.2. 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 

Nacionalne klasifikacije djelatnosti. 

7. Korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja zadovolji uvjete Zakona o potpori 

poljoprivredi i ruralnom razvoju, ovog Programa i Natječaja za podnošenje 

prijava za potpore legalizaciji objekata namijenjenih obavljanju isključivo 

poljoprivredne djelatnosti i s kojim je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratne 

potpore iz članka 12.  ovog Programa. 

8. Povjerenstvo-tijelo imenovano od strane Župana koje zaprima, obrađuje prijave te 

donosi prijedlog Odluke o raspodijeli sredstava.  

 

Namjena i uvjeti dodjele potpore 

 

Članak 4.  

 

1. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz 

proračuna Splitsko dalmatinske županije u cilju sufinanciranja izrade prijavne i 

izvještajne dokumentacije za natječaje objavljene od strane akreditiranog tijela 

RH za korištenje sredstava EAFRD fonda korištenjem usluga konzultanata, 

uključujući potrebitu dokumentaciju koju zahtijeva prijava kao što je  

poslovni/investicijski plan, izuzev elaborata o zaštiti okoliša, Studije utjecaja na 

okoliš,  Ocjene o potrebi izrade Studije utjecaja na okoliš te projektno tehničke 

dokumentacije (poput naknada geodetima, arhitektima, inženjerima i sl.naknade).  

2. Ulaganje za koje se traži potpora na temelju ovog Programa i Natječaja mora biti 

ostvareno u tekućoj godini. 

3. Korisnik mora imati sklopljen Ugovor o dodjeli potpore  s akreditiranim tijelom 

RH za korištenje sredstava  EAFRD fonda ( u daljnjem tekstu Ugovor). 

4. Korisnik mora koristiti isključivo usluge konzultanata registriranih za obavljanje 

savjetodavnih usluga. 

5. Potpora se dodjeljuje u iznosu do 10% od iznosa odobrenog ulaganja temeljem 

Ugovora, a najviše do 10.000,00 kuna 

6. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga 

Programa, Pravilnika i Natječaja, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz 

Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Županije ili drugih 

izvora javnog financiranja.  

7. Djelatnost na području Županije. 

8. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom i 

Županijskom proračunu  prije isplate dodijeljenih novčanih sredstava. 

 

 

 

Neprihvatljivi troškovi 

 

Članak 5. 

 

1. Neprihvatljivi troškovi projekta, za koje se ne može ostvariti potpora su: 
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a. porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost, 

b. novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka 

c. plaćanja u gotovini, naturi i plaćanja putem robne razmjene, 

d. troškovi vlastitog rada, 

e. bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade, 

f. troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u drugim valutama. 

 

2. Ostali neprihvatljivi troškovi mogu se definirati Natječajem. 

  

Korisnici programa 

 

Članak 6. 

 

1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba obveznik poreza na 

dobit/dohodak/dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu Korisnik)  

2.  Korisnici iz stavka 1.  jesu: 

- obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava 

- obrti i trgovačka društva upisana u obrtni, odnosno trgovački registar registrirani 

za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

- poljoprivredna zadruga priznata sukladno Zakonu o zadrugama i registrirana za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

 

 

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva 

 

Članak 7. 

 

1.  Uz ispunjeni obrazac prijave za potporu podnositelj prilaže: 

 

- Ugovor o dodjeli potpore  s akreditiranim tijelom RH za korištenje sredstava 

EAFRD fonda 

- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od 

trideset dana (original) 

- izjava o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio 

tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine (početni 

datum je datum ulaska RH u EU, 1.srpnja 2013. godine)  

- obostrani preslik osobne iskaznice (za fizičke osobe) 

- preslik rješenja upisa u upisnik poljoprivrednih gospodarstava   

- izvadak iz odgovarajućeg registra   

- popis zadrugara koji uključuje naziv člana i OIB, sa stanjem na dan podnošenja 

zahtjeva za potporu (potpisan od strane upravitelja i ovjeren pečatom zadruge) 

- dokaz o odgovarajućem obrazovanju za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom 

(mladi poljoprivrednici) 

- preslik računa/Ugovora sa konzultantom registriranim za obavljanje 

savjetodavnih usluga iz područja za koje se vrše konzultacije 
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- preslik žiro računa i  IBANA-a 

 

2. Po potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje. 

 

 

II. PROVEDBA NATJEČAJA 

 

Opće odredbe 

 

Članak 8. 

 

 

1. Županija provodi Natječaj  temeljem ovog Programa i Pravilnika sukladno 

predviđenim proračunskim sredstvima za tekuću godinu. 

 

 

Prijava na Natječaj 

 

                                                                Članak 9. 

 

1. Prijava se podnosi na temelju Natječaja. 

2. Obavijest o objavi Natječaja se objavljuje u dnevnom tisku, a sam Natječaj na 

službenoj web-stranici Županije www.dalmacija.hr. 

3. Prijava na Natječaj se podnosi isključivo na Obrascu Prijave koji će biti objavljen na 

web stranici županije u rubrici „Natječaji“ i to putem preporučene pošte u zatvorenoj 

omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu 

dostaviti na adresu Županije. 

 

Uz Prijavu se prilaže i propisana dokumentacija navedena u ovom Programu, Pravilniku i 

Natječaju, a po potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i 

obrazloženje. 

 

Obrada Prijava 

 

                                                                Članak 10. 

 

1. Po primitku Prijave, Upravni odjel iste dostavlja Povjerenstvu imenovanom od strane 

Župana, a koji utvrđuje pravovremenost, potpunost te sukladnost prijave s uvjetima 

Natječaja.  

2. Prijave pristigle po objavljenom Natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja. 

3. Nakon obrade svake pristigle Prijave, u slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se  

    rang-lista Prijava, u padajućem nizu, sukladno prioritetima određenim Pravilnikom i  

    Natječajem. 

4. U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih 

prijava na temelju ranijeg zaprimanja potpune prijave. 

http://www.dalmacija.hr/
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5. Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Programom, 

Pravilnikom i Natječajem, o tome će biti pravovremeno obaviješten. 

 

Članak 11. 

 

1. Povjerenstvo utvrđuje Nacrt Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja 

Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije radi donošenja Odluke 

o raspodjeli sredstava koju donosi Župan. 

2. S korisnicima sufinanciranja sukladno Odluci o raspodijeli sredstava zaključuje se 

Ugovor o dodjeli bespovratne potpore. 

Isplata i povrat potpore 

 

Članak 12. 

 

1. Potpora se isplaćuje na račun korisnika sukladno odredbama Ugovora o dodjeli 

bespovratne potpore. 

2.  Županija će Odlukom o povratu potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučaju: 

a. administrativne pogreške; 

b. ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu; 

c. korištenja predmeta sufinanciranja na način koji nije u skladu s njegovom namjenom; 

d. raskidanja Ugovora. 

3. Korisnik je dužan isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku određenim u 

Odluci o povratu potpore. 

4. Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci iz stavka 2. ovoga članka, na iznos 

koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 3. ovoga članka obračunava 

zakonska zatezna kamata. 

 

 

III. KONTROLA 
 

Članak 13. 

 

1. Povjerenstvo vrši administrativnu kontrolu/kontrolu na terenu prije sklapanja Ugovora 

o dodjeli bespovratne potpore i u razdoblju od 1 godine nakon konačne isplate sredstava 

na uzorku od najmanje 10 %. 

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

 

Članak 14. 

 

Program će se provoditi na temelju provedbenih akata (Pravilnik, Odluka o osnivanju 

Povjerenstva, Odluka o objavi Natječaja), koje će donijeti župan Splitsko-dalmatinske 

županije. 
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Članak 15.  

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Splitsko dalmatinske županije“. 

 
KLASA: 021-04/14-02/11 

URBROJ: 2181/1-01-14-1 

Split, 19. veljače 2014.  

 
        PREDSJEDNIK 

        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

 

            Petroslav  Sapunar, prof., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


