
 

 

 Na temelju članka 36. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 
(„Narodne novine“, broj 80/13), članka 7. Pravilnika o državnim potporama 
poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 101/13) te članka 51. Statuta 
Grada Drniša („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 15/09, 04/13, 11/13 i 
14/13) , Gradsko vijeće Grada Drniša na __ sjednici, održanoj dana ___________ 
2014. godine, donosi 
 

 

PROGRAM 
POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA 

DRNIŠA ZA RAZDOBLJE 2014. – 2015. GODINE 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 
 

Članak 1. 
 

Sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u 
poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinac 2013.) (dalje u tekstu: Uredba de 
minimis) donosi se ovaj Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 
Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine (dalje u tekstu: Program) . 
 Programom se utvrđuju mjere za unaprjeđenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, 
temeljem kojih se iz Proračuna Grada Drniša dodjeljuju nepovratna financijska 
sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralni prostor. Programom se 
načelno uređuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje potpora pri realizaciji projekata iz 
poljoprivrede. 
 

Članak 2. 
 
 Najvažniji ciljevi ovog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada 
Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine su: 

1. bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne 
poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih 
proizvoda kroz proizvodnju hrane, 

2. povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstva, 
3. podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom 

(ruralnom) području Grada Drniša. 
 

Članak 3. 
 
 Kao prioritetne mjere za ostvarenje najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka 
utvrđuju se: 

1. održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području gospodarenja 
putem poticanja ekološke proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta, 

2. poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača kroz klastere, 
zadruge, proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi 
povećanja njihove konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima i 
podizanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, 



 

 

3. poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom području putem potpora 
razvoju malog gospodarstva iz poljoprivrede i poboljšanju komunalne 
infrastrukture. 

 
 
Korisnici 

Članak 4. 
 
 Sukladno članku 2., točka 1. Uredbe de minimis „poljoprivredni proizvodi“ 
znači proizvodi iz Priloga I., popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) 
br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. 
 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan 
poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 
međusobnih odnosa: 

(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.  

Sukladno gore navedenom korisnik potpora iz proračuna Grada Drniša je 
„jedan poduzetnik“ tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište, na području Grada Drniša te 
poljoprivredne površine na području Grada Drniša.   

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeći subjekti iz primarne 
proizvodnje poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), 
obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti. 
 
 
Područje primjene 
 

Članak 5. 
 

 Sukladno definiciji područja primjene iz čl. 1. Uredbe de minimis 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 za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili 
državama članicama, odnosno potpora koje su izravnoj vezi s izvezenim 



 

 

količinama, uspostavom i djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim 
izdacima koji su povezani s izvoznom djelatnošću; 

c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih. 
 
 
Kumulativni iznos potpora de minimis 
 
 

Članak 6.  
 
 Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne 
smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a  tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  

Gornja granica iz stavka 1. 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 koja su podrijetlom iz Unije.  

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 
 
 
II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 
 

Članak 7. 
 
Mjera 1. Potpora za poticanje u biljnoj proizvodnji 
 
 Potpora za poticanje u biljnoj proizvodnji ima za cilj povećanje proizvodnje, 
poboljšanje kakvoće proizvoda, uvođenje novih tehnologija i razvoj novih proizvoda 
kroz aktivnosti sufinanciranja proizvodnje u povrtlarstvu i voćarstvu te proizvodnji 
aromatičnog i ljekovitog bilja. 
 Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava i to za dio iznosa dokumentiranih troškova prihvatljivih za potporu 
kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje do 40%, odnosno 50% za mlade 
poljoprivrednike, a najviše do 2.000,00 kn po korisniku. 
 
 
Mjera 2. Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na   
              poljoprivrednom gospodarstvu 
 
 Potpora dijela troškova za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u 
poljoprivredi i na gospodarstvu jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj 
godini koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo 
je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.  
 Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova edukacije, a najviše 
1.000,00 kuna po jednom polazniku i uplaćuje se na račun polazniku edukacije. Po 
završetku edukacije polaznik je Gradu dužan dostaviti Uvjerenje o završenoj 
edukaciji. 
 
 
Mjera 3. Potpora troškovima stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja  
              sukladnosti u ekološkoj proizvodnji 



 

 

 
 Potpora za ekološku proizvodnju dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora 
i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini 50% iznosa 
troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 
2.000,00 kuna godišnje po korisniku. 
 
 
Mjera 4. Potpora očuvanju i zaštiti hrvatskih izvornih poljoprivrednih proizvoda 
 
 Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela troškova registracije postupka u 
svrhu standardizacije i zaštite pojedinih poljoprivrednih proizvoda tj. za dobivanje 
oznake „tradicionalni ugled“, „oznake izvornosti“, „oznake zemljopisnog podrijetla“ i 
oznake „izvorno hrvatsko“ u visini  do 20% dokumentiranih troškova, a najviše u 
iznosu do 5.000,00 kn po pojedinom programu. 
 
 
Mjera 5. Potpora za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 
 
 Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 
odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za 
tekuću godinu od rizika mogućih elementarnih nepogoda. Svaki osiguranik sam 
odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu 
osiguranja. 
 Subvencija se odobrava u visini od 25% iznosa uplaćene premije za tekuću 
godinu. Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom 
gospodarstvu može iznositi do 5.000,00 kn godišnje. 
 
 
Mjera 6. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih  

   nasada od tuče 
 
 Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od 
tuče (mreže, nosači, stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom 
gospodarstvu koje u tekućoj godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na površini 
od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg nasada. 
 Potpora se odobrava u visini do 20% dokumentiranih troškova, a najviše u 
iznosu do 2.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 
 
Mjera 7. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje 
 
 Pravo na potporu za nabavu i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje 
u biljnoj proizvodnji ostvaruje se za min. površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno 
min. 1.000 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja i dr. 
kultura na otvorenom, a 300 m2 u zaštićenom prostoru. 
 Potpora se odobrava za kopanje ili bušenje bunara, nabavu sustava za 
navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih 
elemenata sustava za navodnjavanje) u iznosu do 20% nabavne cijene po 
priloženom računu (bez PDV-a), odnosno najviše do iznosa 2.000,00 kn po korisniku 
godišnje. 



 

 

 
III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 
 

Članak 8. 
 
 Grad Drniš objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje 
potpore po pojedinoj Mjeri ovog Programa u novinama i na web stranici Grada Drniša 
www.drnis.hr.  Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore na prijedlog 
stručnog Povjerenstva donosi Gradonačelnik Grada Drniša. Na javni poziv ne mogu 
se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju 
nepodmirene porezne i druge obveze prema Gradu Drnišu. Povjerenstvo može, po 
potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika 
potpore. 
 

Članak 9. 
 
 Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša 
tijekom cijele godine, a najkasnije do 30. studenoga 2014., tj. 2015. godine, odnosno 
do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.  
 

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu: 
1. Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe 
2. Presliku rješenja o Upisu u sudski registar – za pravne osobe 
3. Izvadak iz registra udruga – za udruge 
4. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
5. Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni materijal/opremu 
6. Mišljenje PSS 
7. Druge dokumente propisane za određenu mjeru potpore. 

Zahtjevi za pojedine mjere potpore nalaze se na web stranici Grada Drniša  
www.drnis.hr ili se mogu podignuti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, financije i 
društvene djelatnosti. 
 

Članak 10. 
 
 Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za 
koju su odobrena. Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, ili ne dostave 
izvješće o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva vratiti i gube pravo slijedećih 
pet godina na poticajna sredstva Grada Drniša. 
 
 
IV. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
 

Članak 11. 
 

 Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 
Grada Drniša u razdoblju 2014. – 2015. godine osiguravaju se u Proračunu Grada 
Drniša sukladno financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

http://www.drnis.hr/
http://www.drnis.hr/


 

 

 
 

Članak 12. 
 
 Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, 
financije i društvene djelatnosti. 
 

Članak 13. 
 
 Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o 
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 
sukladno Uredbi de minimis. 
 Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu 
je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog 
utroška dobivene potpore. 
 

Članak 14. 
 
 U slučaju da korisnik dobivena sredstva ne koristi namjenski bit će dužan ista 
vratiti na žiro-račun Grada Drniša zajedno s obračunatom zakonskom zateznom 
kamatom.  
 

Članak 15. 
 

 Stupanjem na snagu ovoga Programa prestaje važiti Program potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Drniša za razdoblje 2014. – 2015. godine 
(Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 14/13).  

 
 

Članak 16. 
 
 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom 
vjesniku Šibensko-kninske županije“. 
 
KLASA:  
URBROJ: 
Drniš, ____________2014. 

GRAD DRNIŠ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
                                                       PREDSJEDNIK 
                          Ante Galić, dipl.iur. 


