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Prilog II. 

 

INFORMACIJE O DRŽAVNIM POTPORAMA IZUZETIMA NA TEMELJU OVE 

UREDBE 

 

(Tekst značajan za EGP1) 

kako je predviđeno u članku 9. stavku 1. 

DIO I. 

Referenca 

potpore 

(ispunjava Komisija) 

Država članica REPUBLIKA HRVATSKA 

Referentni broj 

države članice 

 

……………………………………………………………………… 

Regija Ime regije (NUTS2)  

Jadranska Hrvatska 

Status regionalne potpore3 

 

…………………………………….... 

……………………………………… 

Davatelj potpore Naziv  OPĆINA PROMINA 

Poštanska adresa 

 

Web-adresa 

PUT KROZ OKLAJ 144 

22 303 OKLAJ 

www.promina.hr 

Naziv mjere 

potpore  
Program potpore poljoprivredi na području Općine Promina za 

2020. godinu 
 

Nacionalna 

pravna osnova 

(upućivanje na 

mjerodavnu 

nacionalnu 

službenu 

publikaciju) 

Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18) 

Web-poveznica 

na cjeloviti tekst 

mjere potpore  

https://www.promina.hr/naslovna/objave-nacelnika/1167-program-

potpora-u-poljoprivredi-opcine-promina-za-2020-godinu 

Vrsta mjere  x Program  

□ Jednokratna potpora Ime/naziv korisnika i skupina4 kojoj 

pripada 

……………………………………… 

                                                 
1 Primjenjivo samo na potpore povezane sa sektorom šumarstva i proizvodima koji nisu navedeni u 

Prilogu I. Ugovoru.  
2 NUTS - Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku. Regija se uobičajeno utvrđuje na drugoj 

razini.  
3 Članak 107. stavak 3. točka (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (status „A”), članak 107. 

stavak 3. točka (c) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (status „C”), nepotpomognuta područja, 

odnosno područja neprihvatljiva za regionalne potpore (status „N”).  
4 Za potrebe pravila o tržišnom natjecanju utvrđenih u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i za 

potrebe ove Uredbe poduzetnikom se smatra svaki subjekt koji se bavi ekonomskom djelatnošću, bez 

obzira na njegov pravni status i na način njegova financiranja. Sud je odlučio da se subjekti koji su pod 

kontrolom (zakonski ili de facto) istog subjekta trebaju smatrati jednim poduzetnikom. 

https://www.promina.hr/naslovna/objave-nacelnika/1167-program-potpora-u-poljoprivredi-opcine-promina-za-2020-godinu
https://www.promina.hr/naslovna/objave-nacelnika/1167-program-potpora-u-poljoprivredi-opcine-promina-za-2020-godinu
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Nadopuna 

postojećeg 

programa 

potpore ili 

jednokratne 

potpore 

 Referenca potpore kod Komisije 

□ Produženje ……………………………………… 

□ Izmjena ……………………………………… 

Trajanje5 □ Program 15.03.2020. – 31.10.2020. 

Datum dodjele  □ Jednokratna potpora dd/mm/gggg  

Predmetni 

gospodarski 

sektor/sektori 

Označite razinu skupine 

prema NACE-u6  

 

 

Vrsta korisnika x MSP 

 

definirani Prilogom I. 702/2014 

□ Velika poduzeća 

Proračun  

x Program: Ukupni iznos7 400.000,00 HRK 

□ Jednokratna potpora: 

Ukupni iznos8 

Nacionalna valuta ... (puni iznosi) 

………………………………………… 

 

Za jamstva9 Nacionalna valuta ... (puni iznosi) 

………………………………………… 

Instrument 

potpore  

x Izravna bespovratna sredstva / subvencija kamatne stope 

□ Subvencionirane usluge 

□ Zajam/povratni predujmovi 

□ Jamstvo (prema potrebi s referencom na odluku Komisije10)  

□ Porezna pogodnost ili oslobođenje od poreza  

□ Ostalo (navedite)  

……………………………………………………………………………… 

Navesti kojoj bi općenitoj kategoriji u nastavku najbolje odgovarao s 

obzirom na učinak/funkciju: 

□Bespovratno sredstvo 

□ Zajam 

□ Jamstvo 

□ Porezna pogodnost 

 

Ako su 

sufinancirana iz 

fondova EU-a  

Naziv fonda/fondova EU-a: 

 

……………………………….. 

Iznos 

financiranja 

(po fondu EU-a) 

Nacionalna 

valuta ... (puni 

iznosi) 

                                                 
5 Razdoblje tijekom kojeg se davatelj potpore može obvezati da će dati potporu.  
6 NACE Rev. 2 – Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj uniji. Sektor se uobičajeno 

utvrđuje na razini skupine. 
7  U slučaju programa potpore: navesti ukupni iznos proračuna planiran na temelju programa ili 

procijenjeni porezni gubitak za sve instrumente potpore sadržane u programu tijekom cijelog trajanja 

potpore.  
8  U slučaju dodjele jednokratne potpore: navesti ukupni iznos potpore / poreznoga gubitka. 
9 Za jamstva navesti (maksimalni) iznos potpore u zajmovima obuhvaćenima jamstvom.  
10 Prema potrebi upućivanje na odluku Komisije o odobravanju metodologije izračuna bruto ekvivalenta 

bespovratnog sredstva, u skladu s člankom 5. stavkom 2. točkom (c) podtočkom ii. ove Uredbe.  



 3 

………………………………. ………………… ……………….. 

 

Ostale 

informacije 
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DIO II. 

Navedite na temelju koje se odredbe ove Uredbe provodi potpora  

Glavni ciljevi11 

 

 

 

 

 

Maksimalni intenzitet 

potpore  

u % 

 

 

Maksimalni 

iznos potpore u 

nacionalnoj 

valuti (u punim 

iznosima) 

□ Potpore za ulaganja u materijalnu 

imovinu ili nematerijalnu imovinu na 

poljoprivrednom gospodarstvu povezana s 

primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom (članak 14.) 

 

50  20.000,00 HRK 

□ Potpore za okrupnjavanje zemljišta 

(članak 15.) 

  

□ Potpore za ulaganja koja se odnose na 

premještaj poljoprivrednih zgrada 

(članak 16.) 

 

  

□ Potpore za ulaganja povezana s 

preradom i stavljanjem na tržište 

poljoprivrednih proizvoda (članak 17.) 

  

□ Početne potpore za mlade 

poljoprivrednike i razvoj malih 

poljoprivrednih gospodarstava 

(članak 18.) 

  

□ Početne potpore za skupine i 

organizacije proizvođača u sektoru 

poljoprivrede (članak 19.) 

  

□ Potpore za proizvođače poljoprivrednih 

proizvoda koji sudjeluju u programima 

kvalitete (članak 20.) 

  

□ Potpore za prenošenje znanja i 

aktivnosti informiranja u sektoru 

poljoprivrede (članak 21.) 

  

□ Potpore za savjetodavne usluge u 

sektoru poljoprivrede (članak 22.) 

  

□ Potpore za usluge zamjene na 

poljoprivrednom gospodarstvu (članak 

23.) 

  

□ Potpore za promotivne mjere u korist 

poljoprivrednih proizvoda (članak 24.) 

  

□ Potpore za nadoknadu štete uzrokovane 

nepovoljnim klimatskim prilikama koje se 

mogu izjednačiti s elementarnom 

nepogodom (članak 25.) 

  

□ Potpore za troškove sprečavanja, 

kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja 

  

                                                 
11 Mogući su višestruki ciljevi; u tom slučaju navedite sve ciljeve 
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i nametnika bilja i potpore za uklanjanje 

štete nastale zbog bolesti životinja i 

nametnika bilja (članak 26.) 

  

□ Potpore sektoru stočarstva (članak 27. 

stavak 1. točka (a) ili (b)) 

  

□ Potpore za uklanjanje uginule stoke 

(članak 27. stavak 1. točka (c), (d) ili (e)) 

  

□ Potpore za plaćanje premija osiguranja 

(članak 28.) 

  

□ Potpore za ulaganja u očuvanje 

kulturne i prirodne baštine na 

poljoprivrednom gospodarstvu (članak 

29.) 

  

□ Potpore za uklanjanje štete nastale zbog 

elementarnih nepogoda u sektoru 

poljoprivrede (članak 30.) 

 

  

Vrsta elementarne nepogode 

 

 potres     

 snježna lavina 

 odron tla 

 poplava 

 tornado 

 uragan 

 erupcija vulkana 

 šumski požar 

Datum nastupanja elementarne nepogode Od dd. mm. gggg. do dd. mm. gggg. 

□ Potpore za istraživanje i razvoj u 

sektoru poljoprivrede (članak 31.) 

  

□ Potpore za istraživanje i razvoj u 

sektoru šumarstva (članak 31.) 

  

□ Potpore za pošumljavanje i stvaranje 

šumskih područja (članak 32.) 

  

□ Potpore za poljoprivredno-šumarske 

sustave (članak 33.) 

  

□ Potpore za sprečavanje i uklanjanje 

štete na šumama uzrokovane šumskim 

požarima, elementarnim nepogodama, 

nepovoljnim klimatskim prilikama, 

nametnicima bilja i katastrofalnim 

događajima (članak 34.) 

 

  

□ Potpore za ulaganja za poboljšanje 

otpornosti i ekološke vrijednosti šumskih 

ekosustava (članak 35.)  
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□ Potpore za nedostatke u vezi sa 

šumskim područjima u okviru mreže 

Natura 2000 (članak 36.) 

  

□ Potpore za šumarsko-okolišne i 

klimatske usluge i očuvanje šuma (članak 

37.) 

  

□ Potpore za prenošenje znanja i 

aktivnosti informiranja u sektoru 

šumarstva (članak 38.) 

  

□ Potpore za savjetodavne usluge u 

sektoru šumarstva (članak 39.) 

  

□ Potpore za ulaganja u infrastrukturu 

povezanu s razvojem, modernizacijom ili 

prilagodbom sektora šumarstva (članak 

40.) 

  

□ Potpore za ulaganja u šumarske 

tehnologije te preradu, pokretanje i 

stavljanje na tržište šumskih proizvoda 

(članak 41.) 

  

□ Potpore za očuvanje genetskih resursa u 

šumarstvu (članak 42.) 

  

□ Potpore za okrupnjavanje šumskog 

zemljišta (članak 43.) 

  

□ Potpore za ulaganja koja se odnose na 

preradu poljoprivrednih proizvoda u 

nepoljoprivredne proizvode ili 

proizvodnju pamuka (članak 44.) 

  

□ Potpore za pokretanje poslovanja za 

nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim 

područjima (članak 45.) 

  

□ Potpore za savjetodavne usluge MSP-

ovima u ruralnim područjima (članak 46.)  

  

□ Potpore za prenošenje znanja i 

aktivnosti informiranja u korist MSP-ova 

u ruralnim područjima (članak 47.) 

  

□ Potpore za aktivne poljoprivrednike 

koji prvi put sudjeluju u programima 

kvalitete za pamuk ili prehrambene 

proizvode (članak 48.) 

  

□ Potpore za aktivnosti informiranja i 

promocije pamuka i prehrambenih 

proizvoda obuhvaćenih programom 

kvalitete (članak 49.) 

  

 

 

 


