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JAVNI NATJEČAJ  

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 

na području Općine Nijemci  

za 2018. godinu 

 



 

 

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA 

 

 

Članak 1. 

Općina Nijemci će u 2018. godini u sklopu provedbe Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Općine Nijemci za razdoblje 2018.-2020. dodjeljivati potpore 

za sljedeće mjere: 

MJERA  1 – Potpora novoosnovanima i novozaposlenima u poljoprivrednoj djelatnosti; 

MJERA  2 – Potpora za: nabavu repromaterijala, nove mehanizacije/alata, ishođenje 

certifikata i analiza, otvaranje/zasnivanje/uspostavljanje poljoprivrednog 

poslovanja, knjigovodstvene usluge, ostale usluge i naknade; 

MJERA  3 – Potpora doškolovanju/prekvalifikaciji/osposobljavanju/usavršavanju u sektoru 

poljoprivrede;  

MJERA  4 – Potpora podizanju/obnovi sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina; 

MJERA  5 – Potpora pčelarstvu; 

MJERA  6 – Potpora nabavi uzgojno valjanih grla domaćih životinja i izgradnji/adaptaciji/ 

prenamjeni objekata namijenjenih uzgoju istih. 

 

 

Javni natječaj otvoren je od 05. travnja 2018. do 30. studenog 2018. 

 

 

 

 

SUDIONICI JAVNOG NATJEČAJA 

 

Članak 2. 

1. „Fizičkim i pravnim osobama“ u smislu ovoga Programa smatraju se:   

- j.d.o.o.,  

- d.o.o.,  

- d.d.,  

- zadruga,  

- obrt, 

- o.p.g. 

2. „Korisnici“ Programa potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Nijemci za 

razdoblje 2018.-2020. su fizičke i pravne osobe definirana stavkom 1. ovog članka upisane 

u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Registar uzgajivača domaćih životinja pri 

HPA/Registar pčelara i pčelinjaka pri HPS i Registar farmi/JRDŽ pri HPA, na području 

Općine Nijemci, koje sva ulaganja financirana sredstvima ovoga Programa implementiraju 

na području iste. 

3. „Novoosnovanim korisnikom“ smatra se Korisnik definiran stavkom 2. ovog članka koji  

u trenutku prijave na natječaj u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava nije upisan dulje od 

18 mjeseci. 



 

 

4. „Novozaposlenom osobom“ smatra se osoba zaposlena u poljoprivrednoj proizvodnji koja 

ima prebivalište i boravište na području Općine Nijemci, a u trenutku prijave na natječaj 

nije zaposlena duže od mjesec dana od strane Korisnika definiranog stavkom 2. ovog 

članka. 

 

 

 

 

OPĆE OBVEZE 

 

Članak 3. 

Korisnici definiran člankom 2. stavak 2. obvezuju se na ispunjavanje Općih obveza: 

- implementaciju sredstava dobivenih ovim programom na području Općine Nijemci (osim 

za Mjeru 3 definiranu člankom 6.); 

- održavanje funkcije/statusa/dobara ostvarenih ovim Programom najmanje 2 godine od 

dana potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore; 

- Uz zahtjev za dodjelu potpore Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. obvezuju se 

dostaviti ponude/predračune/račune/ugovore/rješenja temeljem kojih traži potporu; 

- Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. obvezuje se dostaviti izvješće o utrošku  

sredstava za utrošenu prvu polovicu iznosa dodijeljenih sredstava koji se isplaćuju u roku 

30 dana od dana potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Uz izvješće 

dostavljaju se računi/ugovori/rješenja i potvrde o uplati po istima (osim za Mjeru 3 

definiranu člankom 6.); 

- Korisnik, definiran člankom 2. stavak 2., je obvezan najdulje godinu dana od 

potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore, dostaviti davatelju potpore izvješće o utrošku 

drugi 50% dodijeljenih sredstava koji se isplaćuju nakon pravdanja prve isplate 

sredstava. Uz izvješće dostavljaju se računi/ugovori/rješenja i potvrde o uplati po istima 

(osim za Mjeru 3 definiranu člankom 6.); 

- u slučaju neispunjavanja obveza Korisnik, definiran člankom 2. stavak 2., je obvezan 

vratiti dodijeljena sredstva. 

 

 



 

 

Članak 4. 

MJERA 1 

Potpora novoosnovanima i novozaposlenima u poljoprivrednoj djelatnosti 

 

Maksimalan iznos potpore: 

do 600,00 kn u razdoblju od 12 mjeseci (godišnje 7.200,00 kn)  na način: 

a) Novoosnovani korisnik definiran člankom 2. stavak 3. Mjeru može koristiti samo jednom 

u razdoblju od 2018. do 2020. godine; 

b) Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. za svaku Novozaposlenu osobu definiranu 

člankom 2. stavak 4. može koristiti Mjeru samo jednom u razdoblju od 2018. do 2020. 

godine. 

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju: 

a) Novoosnovani korisnici definirani člankom 2. stavak 3.; 

b) Korisnici iz članka 2. stavak 2. za Novozaposlene osobe definirane člankom 2. stavak 4. 

 

Prihvatljivi troškovi: 

a) Novoosnovanim korisnicima  definiranim člankom 2. stavak 3. trošak poreza i 

doprinosa; 

b) Korisnicima definiranim člankom 2. stavak 2. za Novozaposlenu osobu definiranu 

člankom 2. stavak 4. trošak poreza i doprinosa. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore unutar Mjere 1 su: 

a) Novoosnovani korisnici definirani člankom 2. stavak 3. obvezuju se na ispunjavanje 

Općih obveza definiranih člankom 3. 

b) Korisnicima definiranim člankom 2. stavak 2. za Novozaposlenu osobu definiranu 

člankom 2. stavak 4. obvezuju se na: 

- zadržavanje Novozaposlene osobe, definirane člankom 2. stavak 4., u statusu 

zaposlene minimalno godinu dana od potpisivanja Ugovora o dodjeli potpore; 

- zapošljavanje Novozaposlene osobe, definirane člankom 2. stavak 4.,  na pola radnog 

vremena/ puno radno vrijeme. 

U obzir se ne uzimaju osobe na stručnom osposobljavanju. 

 

 



 

 

Članak 5. 

MJERA 2 

Potpora za: nabavu repromaterijala, nove mehanizacije/alata, ishođenje certifikata i analiza, 

otvaranje/zasnivanje/uspostavljanje poljoprivrednog poslovanja, knjigovodstvene usluge, 

ostale usluge i naknade 

  

Maksimalan iznos potpore: 

- maksimalno do 15.000,00 kn; 

- sredstva se mogu dodijeliti samo jednom u periodu od 2018. do 2020. godine Korisniku 

definiranom u članku 2. stavak 2. 

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju: 

- Korisnici definirani člankom 2. stavak 2. 

 

Prihvatljivi troškovi: 

- troškovi repromaterijala: sadnog materijala, gnojiva, sjeme, sadnice, zaštitnih sredstva i 

ostale nove opreme potrebne za sadnju poput kutija, kopči i slično; 

- troškove otvaranja/zasnivanja poljoprivrednog poslovanja, knjigovodstvenih usluga, 

naknada; 

- troškove ishođenja certifikata i analiza (certifikacija eko i organskih proizvoda, analiza 

tla i slično). 

 

Uvjeti za dodjelu potpore unutar Mjere 2 su: 

Korisnici definirani člankom 2. stavak 2. obvezuju se na ispunjavanje Općih obveza 

definiranih člankom 3. 

 

 



 

 

Članak 6. 

MJERA 3 

Potpora doškolovanju/prekvalifikaciji/osposobljavanju/usavršavanju u sektoru poljoprivrede 

 

Maksimalan iznos potpore: 

- ukupni prihvatljivi troškovi iznose do 3.000,00 kn po polazniku 

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju: 

- fizičke osobe s područja Općine Nijemci 

 

Prihvatljivi troškovi: 

- sufinanciranje doškolovanja/prekvalifikacije u sektoru poljoprivrede kroz jednokratnu 

dodjelu bespovratnih novčanih sredstava 

 

Uvjeti za dodjelu potpore unutar Mjere 3 su: 

- definirane su Ugovorom o dodjeli sredstava; 

- Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. obvezuje se na prilaganje dokaza o upisu na 

doškolovanje/prekvalifikaciju/ osposobljavanje/usavršavanje u sektoru poljoprivrede 

temeljem koje se potpisuje Ugovor o dodjeli potpore nakon čega se u roku od 30 dana 

isplaćuje cjelokupni iznos ostvarena potpore; 

- Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. obvezuje se na prilaganje dokaza o uspješno 

završenom doškolovanju/ prekvalifikaciji/osposobljavanju/usavršavanju u roku koji se 

definira Ugovorom o dodjeli potpore; 

u slučaju neispunjavanja obveza Korisnik potpore definiran člankom 2. stavak 2. obvezan je 

vratiti dodijeljena sredstva. 

  

 



 

 

Članak 7. 

MJERA 4 

Potpora podizanju/obnovi sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina 

 

Maksimalan iznos potpore: 

- ukupni prihvatljivi troškovi iznose do 15.000,00 kn po Korisniku definirani člankom 2. 

stavak 2. u jednoj kalendarskoj godini; 

jedan Korisnik definirani člankom 2. stavak 2. sredstva iz ove Mjere može ostvariti samo 

jednom tijekom kalendarske godine i samo jednom za pojedinu katastarsku česticu u 

razdoblju od 2018.-2020. godine. 

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju: 

- Korisnici definirani člankom 2. stavak 2. 

 

Prihvatljivi troškovi: 

Sufinanciranje troškova izgradnje ili obnove sustava navodnjavanja: 

- kupnja novih/rabljenih sustava navodnjavanja, pumpi za navodnjavanje, spremnika za 

vodu i ostale opreme potrebne za navodnjavanje; 

- kupnja novih komponenti za sustav navodnjavanja: filtera, cijevi, raspršivača i ostale 

opreme potrebne za navodnjavanje; 

- radovi potrebni za uspostavljanje/obnovu sustava navodnjavanja: kopanje bunara i ostali 

potrebni radovi. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore unutar Mjere 4 su: 

Uz Opće obveze definirane člankom 3. Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. obvezuje se 

na prilaganje: 

- dokaza o vlasništvu za pojedinu k.č. (posjedovni list/vlastovnica/Ugovor o najmu 

najmanje na 3 godine); 

- dokaza o implementaciji/obnovi sustava navodnjavanja na pojedinoj k.č. (fotografije). 

 



 

 

Članak 8. 

MJERA 5: 

Potpora pčelarstvu 

 

Maksimalan iznos potpore: 

- Maksimalno 5.000,00 kn po Korisniku definiranom člankom 2. stavak 2. 

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju: 

Korisnici iz članka 2. stavak 2. koji su upisani ili koji se obvezuju upisati u Registar pčelara i 

pčelinjaka (HPS) i Registar farmi (HPA). 

 

Prihvatljivi troškovi: 

Sufinanciranje troškova nabave nove pčelarske opreme u području pčelarstva: 

- nabava selekcioniranih rojeva i matica od registriranih uzgajivača; 

- košnica;      

- nabava video nadzorne opreme; 

- pčelarske opreme;     

- pčelarskih vozila; 

- ambalaže za med; 

- oprema za fizičku zaštitu košnica; 

- ostala pčelarska oprema i materijali. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore unutar Mjere 5 su: 

Uz Opće obveze definirane člankom 3. Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. obvezuje se 

na prilaganje: 

- dokaz da je podnositelj upisan u Registar pčelara i pčelinjaka (HPS); 

- dokaz o upisu u Registar farmi/JRDŽ (HPA); 

- potvrdu o kupnji od registriranih uzgajivača; 

- dokaz o implementaciji sredstava (fotografije). 

 

 



 

 

Članak 9. 

MJERA 6 

Potpora nabavi uzgojno valjanih grla domaćih životinja i izgradnji/adaptaciji/prenamjeni 

objekata namijenjenih uzgoju istih 

 

Maksimalan iznos potpore: 

- Maksimalno 20.000,00 kn po Korisniku definiranom člankom 2. stavak 2. 

 

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju: 

Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. koji je registrirani uzgajivač domaćih životinja pri 

HPA. 

 

Prihvatljivi troškovi: 

- nabava uzgojno valjanih grla domaćih životinja (sa rodovnikom HPA): rasplodne junice, 

svinje, koze, ovce, kopitari; 

- izgradnja/adaptacija/prenamjena objekata namijenjenih uzgoju rasplodnih grla domaćih 

životinja. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore unutar Mjere 6 su: 

Uz Opće obveze definirane člankom 3. Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. se obvezuje 

na: 

- u slučaju djelovanja više sile (prirodne katastrofe, izvanredne okolnosti i slično), te 

uginuća uzgojno valjanih grla domaćih životinja Korisnik definiran člankom 2. stavak 2. 

dužan je dostaviti potvrdu nadležne službe; 

- preslika rodovnika HPA; 

- dokaz o implementaciji sredstava (izgradnja/adaptacija/prenamjena). 

 

 

 

 

 



 

 

OSTALE ODREDBE 

 

Članak 10. 

Sredstva se dodjeljuju korisnicima koji ispunjavaju zadane uvjete za pojedinu mjeru 

redoslijedom zaprimanja, do iskorištenja predviđenih proračunskih sredstava za tekuću 

godinu. 

  

Članak 11. 

OSNOVNA DOKUMENTACIJA 

Korisnici potpora prilažu svu sljedeću Osnovnu dokumentaciju: 

1. Popunjeni obrazac zahtjeva (dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci 

www.opcina-nijemci.com); 

2. Preslika osobne iskaznice / upis u sudski ili neki drugi registar; 

3. Preslika Rješenja/potvrde o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava/Registar 

uzgajivača domaćih životinja pri HPA/Registar pčelara i pčelinjaka pri HPS i Registar 

farmi/JRDŽ pri HPA 

4. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza  i doprinosa (ne stariju 

od 30 dana od trenutka prijave na natječaj); 

5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova - da podnositelj zahtjeva 

nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora (dostupan na mrežnim stranicama 

Općine Nijemci www.opcina-nijemci.com); 

6. Izjava o korištenju de minimis potpora -  primljenim državnim potporama male 

vrijednosti za tekuću i prethodne 2 godine do trenutka prijave na javni natječaj, u 

skladu s Uredbom EU 1408/2013 (dostupan na mrežnim stranicama Općine Nijemci 

www.opcina-nijemci.com); 

7. Potvrdu da nema dugovanja prema proračunu Općine Nijemci (potvrdu izdaje Općina 

Nijemci); 

8. Potvrdu Porezne uprave da Korisnik nije/je u sustavu PDV-a (ne stariju od 30 dana od 

trenutka prijave na natječaj); 

9. Druge dokumente ako ih  zatraži Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo; 

Izjave i preslike ne moraju biti ovjerene kod Javnog bilježnika. 

 

 

Članak 12. 

SPECIFIČNA DOKUMENTACIJA: 

 

Korisnici prilažu svu Specifičnu dokumentaciju za pojedinu Mjeru na koju se prijavljuju: 

 

MJERA 1: Potpora novoosnovanima i novozaposlenima u poljoprivrednoj djelatnosti 

- Presliku Ugovora o zapošljavanju Novozaposlene osobe definirane člankom 2.     

stavak 4, 

- ponude/predračuni/računi/Ugovori/Rješenja. 

 

http://www.opcina-nijemci.com/
http://www.opcina-nijemci.com/
http://www.opcina-nijemci.com/


 

 

MJERA 2:  Potpora za: nabavu repromaterijala, nove mehanizacije/alata, ishođenje 

certifikata i analiza, otvaranje/zasnivanje/uspostavljanje poljoprivrednog 

poslovanja, knjigovodstvene usluge, ostale usluge i naknade 

- Osnovna dokumentacija navedena u članku 11. 

 

MJERA 3: Potpora doškolovanju/prekvalifikaciji/osposobljavanju/usavršavanju u 

sektoru poljoprivrede 

- Prilaganje dokaza o upisu na doškolovanje/prekvalifikaciju/osposobljavanje/ 

usavršavanje; 

- ponude/predračuni/računi/Ugovori/Rješenja. 

 

MJERA 4: Potpora podizanju/obnovi sustava navodnjavanja poljoprivrednih 

površina 

- Prilaganje dokaza o vlasništvu za pojedinu k.č. (posjedovni list/vlastovnica/ 

preslika Ugovora o najmu najmanje na tri godine), 

- ponude/predračuni/računi/Ugovori/Rješenja. 

 

MJERA 5:  Potpora pčelarstvu 

- Dokaz o upisu u Registar pčelara i pčelinjaka (HPS), 

- Dokaz o upisu u Registar farmi/JRDŽ (HPA), 

- ponude/predračuni/računi/Ugovori/Rješenja. 

 

MJERA 6: Potpora nabavi uzgojno valjanih grla domaćih životinja i izgradnji/ 

adaptaciji/ prenamjeni objekata namijenjenih uzgoju istih 

- ponude/predračuni/računi/Ugovori/Rješenja. 

 

Članak 13. 

Općinski načelnik raspisuje natječaj. Prijava na natječaj podnosi se Upravnom odjelu za 

financije, razvoj i gospodarstvo Općine Nijemci sukladno Programu potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Općine Nijemci. 

Prijave se rješavaju prema redoslijedu dospijeća do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu. 

 

Članak 14. 

Dopuštenost potpore sukladno Programu ocjenjuje povjerenstvo za ocjenu prijava koje se 

sastoji od 3 osobe. Povjerenstvo za ocjenu prijava imenuje Općinski Načelnik. Općinski 

načelnik donosi odluku o dodjeli sredstava na prijedlog Povjerenstva. 

 

Članak 15. 

Općinsko Vijeće ovlašćuje Općinskog načelnika za donošenje odluke iz članka 14. 

 

 

 



 

 

Članak 16. 

Sa svakim odabranim Korisnikom Općina Nijemci će sklopiti Ugovor, kojim će se urediti svi 

međusobni odnosi u svezi sa dodijeljenom potporom. 

 

Članak 17. 

Podnositelj je dužan dostaviti dokumentaciju navedenu u natječaju. Pisani obrazac zahtjeva s 

potrebnom natječajnom dokumentacijom u privitku dostavlja se u zatvorenoj omotnici s 

naznakom: ”NATJEČAJ ZA PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI” na adresu Općina 

Nijemci, Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci, s naznakom ”Ne otvarati” 

 

Članak 18. 

Zahtjevi se zaprimaju od dana objave na mrežnim stranicama Općine Nijemci (www.opcina-

nijemci.com) do 30. studenog 2018. 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Vjekoslav Belajević, ing. prometa 
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