
 

 

 

 

Na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi 

(''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 

36/09, 150/11 i 144/12), Uredbe vijeća EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine, te 

članka 23. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09, 12/12, 07/13, 

17/13 - ispravak i 20/13 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj ____. 

sjednici održanoj dana____. ____________ 2017. godine donosi 

P R O G RA M 

POTPORA  ZA UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA 

OPĆINE RAKOVICA U 2017. GODINI 

 OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

  Ovim programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Rakovica u 

2017-toj godini  dodjeljivati potpore mele vrijednosti, te kriterije i postupak dodjele istih. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu s ciljem 

unapređenja prerade poljoprivrednih proizvoda i ruralnog razvoja po Programu: Razvoj 

poduzetništva, Aktivnost Poticanje razvoja poljoprivrede. 

           Korisnici ovog programa mogu biti: pravne osobe, obrti registrirani za bavljenje 

preradom poljoprivrednih proizvoda, poljoprivredne zadruge, nositelji obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava – OPG-a upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri 

Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) u Karlovačkoj 

županiji koji imaju sjedište/prebivalište na području Općine Rakovica i bave se preradom 

poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem istih u promet.  

Članak 2. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 

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

daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. Sukladno Uredbi 1407/2013, a ovaj se Program 

primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima u svim sektorima osim za primarnu 

poljoprivrednu proizvodnju, ribarstvo i akvakulturu. U sektoru poljoprivrede odnosi se na 

poduzetnike koji se bave preradom i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda i 

dopunskih djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.  

                                                          Članak 3. 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013 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. 

Korisnici potpora su i sve  fizičke i pravne osobe, kao i poljoprivredna gospodarstva upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri APPRRR u Karlovačkoj županiji, te imaju 

sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije, imaju poljoprivredne površine i 

poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke 

županije (u daljnjem tekstu: Korisnici potpora). Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili 

fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo 

ili zadruga.  

Udruge ne mogu biti korisnici mjera potpora iz ovog Programa. 

Članak 4. 

             Općina Rakovica svojim Proračunom za ovaj Program predvidjela je financijska 

sredstva u iznosu od ukupno 50.000,00 kn. 

Uz dodjelu potpora planiraju se i donacije Obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, poljoprivrednim zadrugama i udrugama za edukacije, organiziranje i 

sudjelovanje na izložbama i manifestacijama u iznosu od ukupno 5.000,00 kn. 

Uz općinska sredstva poticaja korisnici  mogu zatražiti i sredstva Karlovačke županije 

sukladno Programu potpora Karlovačke županije za unapređenje poljoprivrede i ruralnog 

razvoja u 2017. godini. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 

od 18. prosinca 2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru. 

MJERE 

Članka 5. 

Sredstva se sukladno ovom programu raspoređuju  na sljedeće Mjere: 

Mjera 1.   OPREMANJE I UNAPREĐENJE PRERADE I PRODAJE u ukupnom 

iznosu od 45.000,00 kn, po raspisanom javnom pozivu i to za: 

1.1. nabava opreme, alata i strojeva za preradu, pakiranje i prodaju proizvoda u iznosu od 

20.000,00 kn,  

 



1.2. izgradnja, rekonstrukcija objekata, uređenje interijera ili eksterijera  objekata 

namijenjenih  obavljanju prerade poljoprivrednih proizvoda u iznosu od  15.000,00 kn.      

 

 1.3. izradu projektne dokumentacije za objekte prerade poljoprivrednih proizvoda, izradu 

studija, elaborata i druge dokumentacije potrebne za:  kandidiranje za sredstva  Europske 

unije, ministarstava, fondova, podizanje kredita, projektiranje i  sl. u iznosu od 10.00,00 kn 

Mjera 2.. SREDSTVA ZA EDUKACIJE, MANIFESTACIJE I IZLOŽBE u 

ukupnom iznosu od 5.000,00 kn dodjeljivati će direktno, po zahtjevu podnositelja po 

donošenju ovog Programa, tijekom cijele godine preko Jedinstvenog upravnog odjela sve do 

utroška sredstava. Potpore se dodjeljuju za najviše 80 % troškova, a u maksimalnom iznosu 

do 2.000,00 kn po korisniku. 

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE POTPORA 

Članak 6. 

Planirana sredstva iz članka 3. za Mjeru 1. dodjeljivati će se po raspisanom Javnom 

pozivu na način da Općina sufinancira troškove nabave do 70% ukupnih troškova, a u 

maksimalnom iznosu do 9.000,00 kn po korisniku, a za Mjeru 2. do maksimalno 2.000,00 kn 

po korisniku i do 80% troškova nabave dok preostala sredstva nabavne vrijednosti moraju 

osigurati sami korisnici poticaja.  

Poticajna sredstva korisnici mogu ostvariti samo za jednu mjeru poticaja po svim 

općinskim programima poticaja u 2017. godini. 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

         Članak 7.  

Potpore  za Mjeru 1.i  Mjeru 2. se dodjeljuju na osnovu podnesenih zahtjeva korisnika 

i priložene propisane dokumentacije, temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva u 2017. 

godini. Javni poziv raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica. Javni poziv sadrži: 

prihvatljive korisnike, popis mjera i kriterija za dodjelu potpora , popis potrebne 

dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole 

namjenskog utroška dobivenih sredstava i ostale podatke i informacije. Odobravanje potpora 

za Mjeru 1. vršit će Općinsko vijeće tijekom godine do utroška sredstava, a za Mjeru 2. 

Jedinstveni upravni odjel do utroška sredstava. Javni poziv za podnošenje zahtjeva u 2017. 

godini raspisat će se po donošenju ovog Programa i osiguranju sredstava u Proračunu, a 

objavit će se na web stranici Općine Rakovica i oglasnim pločama naselja. Nakon utvrđivanja 

prava na potporu i iznosa potpore male vrijednosti sukladno  Odluci općinskog vijeća i Uredbi 

de minimis s korisnikom potpore Općinski načelnik sklapa ugovor. Sredstva Općine Rakovica 

isplaćuju se nakon  sklopljenog Ugovora za koji je prije potpisivanja Ugovora korisnik dužan 

dostaviti račun za nabavu / usluge izvršeno u toku 2017. godine. 

 Sukladno članku 3. Uredbe Komisije br 1407/2013, ukupan iznos de minimis potpore 

koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 200.000 EUR-a tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine. 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 utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 

primjenjuje u Republici Hrvatskoj. Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi 

tako da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzimaju u obzir ukupan iznos de 

minimis potpore dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne 

godine. 

Članak 8. 

 Svi korisnici potpore moraju imati podmirena dugovanja prema Općini Rakovica i 

ostalim pravnim osobama u općinskom vlasništvu. Prednost pri dobivanju potpore imati će 

ponuditelji koji nude novi proizvod ili uslugu koji nije zastupljen na području Općine 

Rakovica.  

POTREBNA DOKUMENTACIJA  

Članak 9.  

Zahtjevi za pojedine mjere iz Programa podnose se na propisanim obrascima s 

pripadajućom dokumentacijom, do roka navedenog u Javnom pozivu. Obrasci zahtjeva biti će 

dostupni na web stranici Općine Rakovica www.rakovica.hr. Podnositelj zahtjeva, uz ispunjen 

obrazac zahtjeva za potporu prilaže slijedeću dokumentaciju: 

 1. preslika računa za provedeno ulaganje  

 2. potvrde o podmirenim dospjelim novčanim obavezama prema Općini Rakovica, 

Spelekom-u d.o.o., Rakovica d.o.o. i Turističkoj zajednici Općine Rakovica. 

3. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe) 

 4. preslika upisa u odgovarajući registar (pravne osobe) 

 5. preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva 

6. izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 

drugih izvora, sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013. (na propisanom obrascu). 

 

 

KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA 

Članak 10. 

 

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog 

korištenja dodijeljenih sredstava. Kontrolu na terenu provodi  Komisija za pregled korištenja 

poticajnih mjera u poljoprivredi u roku od najviše godinu dana od dana isplate potpore.  

 

POVRAT SREDSTAVA 

 Članak 11. 

 

  Ukoliko se ustanovi da je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju uz 

zahtjev za potporu, ili prijavljeno stanje ne odgovara stvarnom stanju prilikom kontrole na 

terenu, korisnik mora dobivena sredstva odmah vratiti u Proračuna Općine Rakovica, te gubi 

pravo na potpore u poljoprivredi iz Proračuna općine Rakovica u slijedećih pet godina.  

 

 

 

 

OSTALE ODREDBE 

Članak 12. 



Unatoč ispunjenju svih prethodno navedenih uvjeta Općinsko vijeće ima diskreciono 

pravo odlučiti o neisplati potpore . 

 Zahtjevi za pojedine mjere iz Programa, podnose se do 01.12.2017. godine u 

Jedinstveni upravni odjel Općine Rakovica, Rakovica 6, Rakovica, a rješavaju se prema 

redoslijedu prispijeća, prilivu sredstava u Proračun i do utroška ukupnih proračunskih 

sredstava.   

 

   Članak 13. 

 

            Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom glasniku 

Općine Rakovica“. 

 

 

 

KLASA: 320-01/17-01/ 

URBROJ: 2133/16-17-1 

Rakovica, _________ 2017. godine.  

 

                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                 Zoran Luketić bacc.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 
Programa potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2017. 

godini 

 

Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Rakovica u 2017. godini predstavlja 

operacionalizaciju provedbe najvažnijih strateških mjera i ciljeva razvoja poljoprivrede i 

ruralnog razvoja na području Općine Rakovica koji se nadograđuju na  mjere Programa 

potpore Karlovačke županije  za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja u 

2017. godini.   

Osnovni ciljevi:  

Cilj 1: Stvaranje poticajnih mjera za gospodarski rast i razvoj poljoprivrede 

Cilj 2:Unaprjeđenje obrazovne strukture stanovništva, poticanje na inovativnost, 

stvaranje pozitivne klime za razvoj zasebnih poljoprivrednih kultura 

Cilj 3: Poticanje na samozapošljavanje i uključivanje raspoloživih resursa na 

tržište 

Cilj 4: Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i ispunjavanje 

uvjeta za mogućnosti plasmana poljoprivrednih proizvoda na EU tržište 

Cilj 5: osiguranje poticajnih mjera za razvoj voćarstva, ratarstva te stočarstva i 

stočnog fonda 

 

Navedene mjere i osiguranje financijskih sredstava pridonijeti će faznoj provedbi planiranih 
strateških ciljeva razvoja poljoprivrede u 2017 godini, te biti poticaj sadašnjim i budućim 
poljoprivrednim proizvođačima koji djeluju na području Općine Rakovica. 

 

 

         

           Pročelnica 

 

         Vesna Rastovac, struč. spec.oec. 
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