
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18), Pravilnika o 

državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (NN 72/17) i članka 28. Statuta 

Općine Pašman („Službeni glasnik Općine Pašman” br. 1/18), Općinsko vijeće Općine Pašman 

na svojoj 23.sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2019.godine, donijelo je 

 

P R O G R A M 

POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU 

OPĆINE PAŠMAN ZA 2020. 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Pašman za 2020. godinu (u 

daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere i aktivnosti za unapređenje poljoprivrede i ruralnog 

razvoja, temeljem kojih se iz Proračuna Općine Pašman dodjeljuju nepovratna financijska 

sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora. 

 

Članak 2. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. 

prosinca 

2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potporu de 

minimis u 

poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24. prosinca 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis). 

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj Program primjenjuje se na potpore dodijeljene 

poduzetnicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku:  

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, tj. potpora koje su izravno vezane uz izvezene 

količine, potpore 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 de minimis, poljoprivredni proizvod znaći proizvod iz Priloga I. 

Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih 

Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. Poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje su 

poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u 

Prilogu br. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

 

Članak 3. 

Korisnici potpore iz proračuna Općine Pašman mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište, i čija se 

proizvodnja odvija na području Općine Pašman. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju 

sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), 

obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Za 

korisnike potpora koji su u sustavu PDV- a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje 

potpore. 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

Članak 4. 



 

Mjera 1: Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika 

Potpora dijela troškova edukacije i stručnog osposobljavanje za stjecanje znanja i vještina 

potrebnih za obavljanje poslova na poljoprivrednim gospodarstvima uz uvjet da se upisuju u 

radnu knjižicu ili su zakonom propisani. Korisnik sredstava potpore je nositelj ili član 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području 

Općine Pašman. Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 40% dokumentiranih izdataka, a 

najviše do 1.500,00 kn po korisniku godišnje. 

 

Mjera 2: Poticanje biljne proizvodnje (trajni nasadi) 

Potpora se odobrava za subvencioniranje nabave sadnog materijala, troškova analize tla te 

armature i žice za trajne nasade i vinograde. Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna 

gospodarstva s područja Općine Pašman. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 50% 

dokumentiranih izdataka, a najviše do 2.000,00 kn. 

 

Mjera 3: Ekološka poljoprivreda Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka stručnog 

nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. Korisnici sredstava potpore 

su poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Pašman. Maksimalni iznos potpore po 

korisniku je 50 % dokumentiranih izdataka, a najviše do 3.000,00 kn godišnje. 

 

Mjera 4: Sudjelovanje na sajmovima i izložbama Potpora se odobrava za subvencioniranje 

dijela izdataka za sudjelovanje na sajmovima, izložbama, festivalima, smotrama, natjecanjima i 

drugim sličnim aktivnostima koji su od značaja za razvoj poljoprivrede, kao i od interesa za 

Općinu Pašman. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 40% dokumentiranih izdataka, a 

najviše do 1.000,00 kn godišnje. 

 

Članak 5. 

Jedan korisnik može ostvariti potporu po više mjera ovog Programa pod uvjetom da njihov zbroj 

ne prelazi iznos od 7.500,00 kn godišnje. 

 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Članak 6. 

Postupak dodjele potpora iz ovog Programa provodi se temeljem Javnog poziva za podnošenje 

zahtjeva za odobrenje potpore po pojedinoj Mjeri, objavljenog na službenoj web stranici Općine 

Pašman. Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu potporu provodi Povjerenstvo za 

potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Pašman (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik. Odluku o dodjeli potpora donosi Općinski 

načelnik, na prijedlog Povjerenstva. 

 

Članak 7. 

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu, u navedenom roku, 

odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva 

prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu zahtjeva i Javnom pozivu. 

 

Članak 8. 

Korisnici potpore dužni su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su odobrena 

i omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Korisnici koji 



nenamjenski utroše sredstva ili ne dostave izviješće o korištenju istih, dužni su odobrena sredstva 

vratiti ili gube pravo sljedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Pašman. 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9. 

Financijska sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Pašman sukladno 

financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

 

Članak 10. 

Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog Programa. 

Ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći 

iznos iz članka 3. Uredbe de minimis tijekom razdoblje od tri fiskalne godine, te se ta gornja 

granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore. Slijedom prethodnog stavka, 

podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore 

dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen 

ĉlankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je 

potpora dodijeljena. Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom 

zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede 

iz drugih izvora. 

Članak 11. 

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

Pašman“. 

 

 

Klasa: 021-05/19-50/ 

Ur.broj: 2198/17-01/01-19- 

Pašman, 23. prosinca 2019.  

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PAŠMAN 

 

 Predsjednica 

   Općinskog vijeća 

                                                                                                     Petra Perinović, mag.oec 

 

 


