
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 118/18, 42/20 i 

127/20, 52/21) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske 

županije« broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada 

Opatije, na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2022. godine, donosi 

 

 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI  

NA PODRUČJU GRADA OPATIJE ZA 2022. GODINU 

 

I. UVOD 

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Opatija u 2022. 

godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele iste. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada 

Opatije. 

Članak 2. 

Korisnici sredstava potpora mogu biti obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti, poljoprivredne zadruge te osobe upisane u Evidenciju pčelara i 

pčelinjaka, koja imaju sjedište/prebivalište i poljoprivrednu proizvodnju (poljoprivredno zemljište, 

gospodarski objekti, trajni nasadi i slično) na području Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Korisnik 

potpore). 

Članak 3. 

Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Opatije za 

2022. godinu, a najkasnije do 31.12.2022. godine. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne 

ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak. Priznaju se troškovi nastali nakon 1. siječnja 2022. 

godine.  

Korisnik ne smije isti trošak za koji je ostvario sufinanciranje iz nekog drugog izvora tijekom 

tekuće godine prijaviti za dodjelu potpora od strane Grada Opatije. 

Potpore po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza 

prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava 

osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje. 

 

Članak 4. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. 

prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbe komisije 

(EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. 



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

(u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013). 

Sukladno članku 1. Uredbe, 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 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. 

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga 

I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture 

obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EU) br. 104/2000. 

 

Članak 5. 

Grad Opatija će u 2022. godini dodjeljivati potpore iz članka 1. ovog Programa, sukladno 

Uredbi 1408/2013, za sljedeće mjere: 

 

Mjera 1. Potpora razvoju poljoprivredne proizvodnje 

 

Potpora se dodjeljuje korisnicima potpora navedenim u članku 2. ovog Programa za 

sufinanciranje nabave nove poljoprivredne opreme, strojeva, uvođenje novih tehnologija i ulaganja 

u prerađivačke kapacitete, sufinanciranje troškova postavljanja sustava za navodnjavanje, 

sufinanciranje troškova nabave zaštitnih sredstava – električnih ograda (pastira) i žičanih ograda 

(mreža) za smanjenje štete od divljači, sufinanciranje troškova potrošnje vode za zalijevanje tla u 

periodu od 01.06.2022. do 30.09.2022. godine. 

 

1) Iznos potpore po Korisniku je refundacija do 50 % dokumentiranih prihvatljivih troškova za 

nabavu poljoprivredne opreme, strojeva, uvođenje novih tehnologija i ulaganja u prerađivačke 

kapacitete, za postavljanje sustava za navodnjavanje te za nabavu zaštitnih sredstava – električnih 

ograda (pastira) i žičanih ograda (mreža) za smanjenje štete od divljači, a najviše do 15.000,00 

kuna po korisniku godišnje. 

 

2) Iznos potpore po Korisniku je refundacija do 50 % troškova, do najviše 2.000,00 kuna mjesečno 

za troškove vode za zalijevanje tla u periodu od 01.06.2022. do 30.09.2022. godine.  

 

Mjera 2. Potpora za nabavku pčelinjih zajednica, pomagala, pribora i opreme koja se koristi 

u pčelarstvu 

 

Potpora se dodjeljuje korisnicima potpora navedenim u članku 2. ovog Programa upisanim 

u Evidenciju pčelara i pčelinjaka s sjedištem/prebivalištem na području Grada Opatije, a koji imaju 



između 10 i 40 pčelinjih zajednica i to za nabavu pčelinjih zajednica, pčelarske opreme i pribora 

koja se koristi u pčelarstvu te hrane i lijekova za pčele. 

 

Iznos potpore po Korisniku je refundacija do 50 % dokumentiranih prihvatljivih troškova 

ulaganja,  a najviše do 15.000,00 kuna po korisniku godišnje. 

 

Mjera 3. Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom 

gospodarstvu 

 

Potpora se dodjeljuje korisnicima potpora navedenim u članku 2. ovog Programa za 

edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu. 

Iznos potpore je refundacija do 50 % dokumentiranih prihvatljivih troškova edukacije i 

stručnog osposobljavanja, a najviše do 1.500,00 kuna po jednom polazniku godišnje. 

Isplata sredstava vrši se nakon uspješno položene edukacije i stručnog osposobljavanja, 

odnosno tečaja o čemu podnositelj zahtjeva dostavlja dokaz prilikom predaje zahtjeva zajedno sa 

iznosom troškova. Troškovi tečaja ne mogu biti uvećani za troškove nastale radi višekratnog 

polaganja tečaja. 

 

Mjera 4. Potpora za početak obavljanja djelatnosti OPG-a 

 

Potpore za početak obavljanja djelatnosti OPG-a mogu koristiti fizičke osobe koje imaju 

prebivalište na području Grada Opatije, a koje su u periodu od 01.12.2021. do 31.12.2021. ili u  

2022. godini započele ili će započeti obavljanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-

a) pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak. 

Iznos potpore čini jednokratna potpora u iznosu od 15.000,00 kuna. 

Potpora iz prethodnog stavka ne može se odobriti osobama koji su po prethodnim 

Programima Grada koristile potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a ili obrta 

ili slobodnih zanimanja. 

Korisnik potpore obvezan je obavljati djelatnost, imati sjedište/prebivalište na području 

Grada Opatije najmanje 24 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za 

dodjelu potpora po ovom Programu, te ostvariti promet odnosno prihod od obavljanja registrirane 

djelatnosti u iznosu od 50 % iznosa potpora u 24 mjeseci. 

U slučaju da korisnik potpore, unutar roka iz stavka 3. ovog članka, prestane obavljati 

djelatnost, promjeni prebivalište/sjedište izvan područja Grada Opatije,  ili ne ostvari promet 

odnosno prihod od obavljanja registrirane djelatnosti u iznosu od 50 % iznosa potpora obvezan je 

Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ove potpore u roku od 60 dana od dana dostavljenog 

poziva za povrat od strane Grada Opatije.  

U slučaju da Korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 4. ovog članka ili 

izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 4., na iznos potraživanja obračunati će se zatezna 

kamata od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije, temeljem članka 29. 

Zakona o obveznim odnosima. 

Ukoliko Korisnik potpore koristi pravo na rodiljni/roditeljski/posvojiteljski dopust ili je 

privremeno nesposoban za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli potpore u poljoprivredi, prava i 



obveze iz Ugovora miruju do povratka s rodiljnog/roditeljskog/posvojiteljskog dopusta ili 

povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad. Isto će se regulirati Aneksom Ugovora 

o dodijeli potpore sa Gradom Opatija. 

Korisnik potpore obvezan je nakon isteka ugovorne obveze, u svrhu opravdanja ugovora o 

dodjeli potpora u poljoprivredi dostaviti financijsku dokumentaciju iz koje je razvidno da je 

ostvario promet odnosno prihod od obavljanja registrirane djelatnosti u iznosu od 50 % dobivene 

potpore u 24 mjeseci, te Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima 

evidentiranim u matičnoj evidenciji zavoda. 

 

 

II. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 6. 

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za mjeru 1., 2. i 3. mora dostaviti 

sljedeću dokumentaciju: 

1. Zahtjev za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Opatije u 2022. g. (obrazac 1) 

2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac 2) 

3. Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili izvadak o upisu u odgovarajući 

registar 

4. Potvrda o upisu u Evidenciju pčelara i broju košnica (za pčelare) 

5. Račun koji glasi na ime korisnika potpora navedenih u članku 2. ovog Programa sa 

specifikacijama proizvoda i usluga, odnosno troškova  

6. Potvrda o uplati troškova 

7. Preslika osobne iskaznice 

8. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava 

ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore ili potvrdu porezne 

uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna 

otplata duga ili odgoda naplate 

 

Članak 7. 

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi za mjeru 4. mora dostaviti sljedeću 

dokumentaciju: 

1. Zahtjev za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Opatije u 2022. g. (obrazac 1) 

2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (obrazac 2) 

3. Izvadak o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

4. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak (RPO obrazac) 

5. Preslika osobne iskaznice 

6. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji zavoda 

7. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava 

ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore ili potvrdu porezne 



uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna 

otplata duga ili odgoda naplate. 

 

Članak 8. 

Sa Korisnicima potpora koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje 

raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti o 

potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli potpora u 

poljoprivredi.  

Potpora se smatra dodijeljenom u trenutku kada korisnik potpore stekne zakonsko pravo na 

primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti. 

Korisnik potpore za početak obavljanja djelatnosti OPG-a obvezan je dostaviti, kao 

instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog 

bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava. Trošak ovjere zadužnice ili bjanko zadužnice kod 

javnog bilježnika snosi korisnik potpore. 

 

Članak 9. 

 Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpore male vrijednosti koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000 EUR-a tijekom razdoblja od tri 

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

 Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora u istoj 

kalendarskoj godini, ali do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna. 

Iznimno od odredbe stavka 2. pojedinom korisniku koji je ostvario pravo na potporu za 

početak obavljanja djelatnosti OPG-a, može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta 

potpora u istoj kalendarskoj godini, ali do maksimalnog iznosa od 30.000,00 kuna. 

 

 

III. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA 

 

 

Članak 10. 

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

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju 

ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj 

zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Opatije u roku od 8 dana od dana 

dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije. 

U slučaju da korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka ili 

izvrši povrat sredstava protekom roka iz stavka 2., provesti će se prisilna naplata, a na iznos 

potraživanja obračunati će se zatezna kamata od dana doznake sredstava do dana povrata sredstava 

potpore temeljem članka 29. Zakona o obveznim odnosima. 

 



Članak 11. 

Korisnik potpore se obvezuje po posebnom zahtjevu Grada Opatije dostaviti 

dokumentaciju i druge podatke kao i izvješća vezana uz realizaciju Programa te omogućiti Gradu 

Opatija kontrolu i nadzor nad provedbom ovog Programa. 

 

Članak 12. 

Za sve obveze koje se preuzmu provedbom ovog Programa, a koje će dospjeti u idućim 

godinama, sredstva će se osigurati u Proračunu Grada Opatije. 

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore, izjava o potporama malih vrijednosti primljenim u 

prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini sastavni su dio ovog Programa. 

 

Članak 13. 

Iznosi iskazani u kunama u ovome Programu, iskazivat će se i u eurima sukladno propisima 

koji uređuju uvođenje eura. 

 

Članak 14. 

Ovaj Program stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama 

PGŽ.  

 

 

KLASA: 403-01/22-01/3 

UR.BROJ: 2170-12-05/02-22-1 

 

Opatija, 28. lipnja 2022. godine 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE 

Predsjednica Gradskog vijeća 

Dr. sc. Neva Slani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obrazac br. 1. 

 

ZAHTJEV ZA DODJELU POTPORA 

PO PROGRAMU POTPORA POLJOPRIVREDI 

NA PODRUČJU GRADA OPATIJE 

1. Naziv podnositelja 
 

2. 

Pravni oblik podnositelja 

(OPG, obrt, trgovačko 

društvo, zadruga, osoba 

upisana u evidenciju 

pčelara i pčelinjaka) 

 

3. OIB podnositelja 
 

4. Sjedište / prebivalište 
 

5. 

Matični identifikacijski broj 

poljoprivrednog 

gospodarstva (MIBPG): 

 

6. 
Osoba ovlaštena za 

zastupanje 

 

7. Kontakt broj i e-mail adresa 
 

8. Naziv banke i IBAN broj 
 

9. 
Ukupan broj zaposlenih 

osoba 

 

10. Godina osnivanja 
 

11. Vrsta potpore  

12. 
Podnositelj zahtjeva je u 

sustavu PDV-a  (DA/NE) 

 

(obavezno podatke popuniti čitljivo – preporučljivo ispuniti elektronski) 

 

II. KRATNI OPIS ULAGANJA: 

 

 

 

 



 

III. SPECIFIKACIJA PRILOŽENIH RAČUNA 

RB Račun izdan od: Broj RN Datum RN Iznos RN u 

KN/EUR 

bez PDV-a  

Iznos RN s 

PDV-om 

Datum 

plaćanja 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

UKUPNO KN/EUR    

 

IZJAVA O POZNAVANJU PROPISA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 

Ovom izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da sam upoznat/a s 

važećim propisom koji regulira područje potpora male vrijednosti Uredbom Komisije EU br. 

1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na 

de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinac 2013.) i Uredbe komisije 

(EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. 

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

 

Također sam suglasan/na da Grad Opatija bilo kakvo utvrđivanje netočnosti u ovaj obrazac može 

smatrati valjanim razlogom za otkaz suradnje prije, odnosno nakon dobivanja subvencije te da ću 

Gradu Opatiji naknaditi sve troškove koji bi mu s tog osnova nastali. 

 

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje sam upisao/la u ovaj 

obrazac potpuni i istiniti. Također sam suglasan/na i stavljam na raspolaganje sve podatke 

uključujući i osobne podatke navedene u ovom obrascu i svim prilozima koje podnosim uz ovaj 

obrazac (Zahtjev za dodjelu poticaja po Programu potpora u poljoprivredi), u svrhu njihovog 

prikupljanja, obrade i korištenja, komunikacije s Gradom Opatija te javnog objavljivanja istih, kao 

i njihovog daljnjeg prenošenja na treće osobe sukladno propisima o državnim i potporama male 

vrijednosti. 

 

 

 

Mjesto i datum 

 

M.P. 

 

Potpis ovlaštene osobe 

 



Obrazac br. 2. 

 

IZJAVA 

O KORIŠTENIM  POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 

 

Potpora male vrijednosti ne smije biti veća od 20.000 EUR tijekom tri fiskalne godine 

(Uredba 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.) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru). 

 

Naziv podnositelja 

Zahtjeva 

 

Sjedište/prebivalište 

podnositelja Zahtjeva:  

 

OIB OPG-a / obrta / 

trgovačkog društva / 

zadruge / pčelara:  

 

 

 

U 2020. 

godini 

 

Nazivi tijela ili pravnih osoba 

koje su odobrile potpore malih 

vrijednosti 

Namjene ili projekti za 

koje su odobrene 

potpore 

Datumi 

dodjele 

potpora 

Iznosi potpora 

u kunama/EUR: 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

 

U 2021. 

godini 

 

 

Nazivi tijela ili pravnih osoba 

koje su odobrile potpore malih 

vrijednosti 

Namjene ili projekti za 

koje su odobrene 

potpore 

Datumi 

dodjele 

potpora 

Iznosi potpora 

u kunama/EUR: 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4.  

 

  



 

U 2022. 

godini 

 

 

 

Nazivi tijela ili pravnih osoba 

koje su odobrile potpore malih 

vrijednosti 

Namjene ili projekti za 

koje su odobrene 

potpore 

Datumi 

dodjele 

potpora 

Iznosi potpora 

u kunama/EUR: 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

Iznos ukupno primljenih potpora -                                        kn/EUR: 

 

 

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovoj 

Izjavi istiniti, točni i potpuni. 

 

 

 

 

Mjesto i datum 

 

M.P. 

 

Potpis ovlaštene osobe 

 

 

 


