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1.

UVOD

Ovim Programom utvrđuju se mjere u poljoprivredi i ruralnom razvoju za koje će Grad
Sisak dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih u razdoblju od
2016. do 2020. godine.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna
Grada Siska.
Potpore male vrijednosti za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda dodjeljuju
se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 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, a potpore koje se odnose
na preradu, prodaju i promociju sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de
minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.

2. PRIMARNA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, 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. Uredbe1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz
Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i
akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem na području Grada
Siska upisana u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i poljoprivredna gospodarstva koja u
obavljanju svoje djelatnosti provode višegodišnje investicije na zemljištu na području Grada
Siska.
Jedan korisnik može za mjere navedene u Poglavlju 2. Primarna proizvodnja
poljoprivrednih proizvoda ovog Programa godišnje ostvariti maksimalni iznos potpore od
10.000,00 kn. Pod pojmom jedan korisnik podrazumijeva se jedno poljoprivredno
gospodarstvo, odnosno jedan poduzetnik.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 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;
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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.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja
od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu
potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu
priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz
drugih izvora.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
Grad Sisak će u razdoblju 2016 – 2020. godine dodjeljivati potpore za slijedeće
aktivnosti vezane za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda:
Mjera 2.1.: Potpora za nabavu sadnog materijala za podizanje trajnih nasada
Mjera 2.2.: Potpora za proizvodnju povrća
Mjera 2.3.: Potpora za biljnu proizvodnju u zatvorenom prostoru (plastenici, staklenici,
gljivarnici)
Mjera 2.4.: Potpora za ekološku proizvodnju
Mjera 2.5.: Potpora za nabavu opreme za navodnjavanje.

Mjera 2.1. POTPORA ZA NABAVU SADNOG MATERIJALA ZA PODIZANJE
TRAJNIH NASADA
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem na području Grada Siska
upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača ili poljoprivredno gospodarstvo koje u
obavljanju svoje djelatnosti provodi višegodišnje investicije na zemljištu na području
Grada Siska upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača .
Potpora će se odobriti korisniku za:
- nabavu sadnica za podizanje trajnih nasada na minimalnoj površini od 0,5 ha, osim
za bobičasto voće, jagode i ljekovito i aromatično bilje, gdje je minimalna površina
nasada 0,2 ha.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 2.2. POTPORA ZA PROIZVODNJU POVRĆA
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem na području Grada Siska
upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača ili poljoprivredno gospodarstvo koje u
obavljanju svoje djelatnosti provodi višegodišnje investicije na zemljištu na području
Grada Siska upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača .
Potpora će se odobriti korisniku za:
- ukupne troškove podizanja nasada povrća (sjemenski i drugi repromaterijal, troškovi
obrade i primjene agrotehničkih mjera) na minimalnoj površini od 0,25 ha.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 2.000,00 kn/ha, a najviše do
5.000,00 kn po korisniku godišnje.
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Mjera 2.3. POTPORA ZA BILJNU PROIZVODNJU U ZATVORENOM PROSTORU
(PLASTENICI, STAKLENICI, GLJIVARNICI)
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem na području Grada Siska
upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača ili poljoprivredno gospodarstvo koje u
obavljanju svoje djelatnosti provodi višegodišnje investicije na zemljištu na području
Grada Siska upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača .
Potpora će se odobriti korisniku za:
- ukupne troškove proizvodnje (sjemenski i drugi repromaterijal, troškovi obrade i
primjene agrotehničkih mjera) na minimalnoj površini od 500 m2 tlocrtne
plasteničke/stakleničke površine, odnosno na minimalnoj površini od 100 m2 uzgojne
površine gljivarnika.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 4,00 kn/m2 tlocrtne
plasteničke/stakleničke površine godišnje, za proizvodnju gljiva u gljivarniku 20,00 kn/m2
uzgojne površine godišnje, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 2.4. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem na području Grada Siska
upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača ili poljoprivredno gospodarstvo koje u
obavljanju svoje djelatnosti provodi višegodišnje investicije na zemljištu na području
Grada Siska upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača .
Potpora će se odobriti korisniku za:
- troškove registracije i dobivanja sukladnosti za ekološku proizvodnju.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne
vrijednosti troškova, a najviše do 1.500,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 2.5. POTPORA ZA NABAVU OPREME ZA NAVODNJAVANJE
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem na području Grada Siska
upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača ili poljoprivredno gospodarstvo koje u
obavljanju svoje djelatnosti provodi višegodišnje investicije na zemljištu na području
Grada Siska upisano u Upisnik poljoprivrednih proizvođača .
Potpora će se odobriti korisniku za:
- troškove nabave pumpe, filtra i ostalih elemenata za uvođenje sustava za
navodnjavanje na minimalnoj površini od 0,2 ha.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne
vrijednosti troškova, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.
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3. PRERADA, PRODAJA, PROMOCIJA I OSTALE DJELATNOSTI
Sukladno odredbama Uredbe 1407/2013 ovaj se Program primjenjuje i na potpore
koje se dodjeljuju poduzetnicima koji se bave preradom, prodajom, promocijom i ostalim
djelatnostima vezanim za ruralni razvoj, uz sljedeće iznimke:
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.
Korisnici ove grupe potpora male vrijednosti su sve pravne i fizičke osobe koje ili
obavljajući gospodarsku djelatnost na ruralnom području Grada Siska, ili provodeći projekte
bitne za ruralni razvoj Grada Siska, sudjeluju u prometu roba i usluga.
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.
Ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku, ne
može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom poduzetniku, odnosno 100.000,00 eura
ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za najamninu ili
naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tom se uzimaju u obzir sve
potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti.
Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je poduzetnik primio kao
potpore male vrijednosti, također neovisno o instrumentu njihove dodjele.
Podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih
potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti.
Grad Sisak će u razdoblju 2016 – 2020. godine dodjeljivati potpore za slijedeće
aktivnosti vezane za preradu, prodaju, promociju i ostale djelatnosti:
Mjera 3.1.: Potpora za nabavu opreme
Mjera 3.2.: Potpora za razvitak proizvoda
Mjera 3.3.: Potpora za edukativne programe
Mjera 3.4.: Potpora za izradu projektne dokumentacije
Mjera 3.5.: Potpora za organiziranje ili sudjelovanje na manifestacijama i sajmovima
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Mjera 3.1. POTPORA ZA NABAVU OPREME
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poduzetnik (poljoprivredno gospodarstvo, obrt, seosko domaćinstvo,
kućna radinost, mali ili srednji poduzetnik) sa sjedištem na ruralnom području Grada
Siska, isključujući ugostiteljsku djelatnost bez smještajnih kapaciteta.
Potpora će se odobriti korisniku za:
- troškove nabave nove opreme potrebne za proizvodnju, doradu, preradu, pakiranje ili
prodaju proizvoda i prerađevina, te nabave opreme za obavljanje radova i usluga za
koje je korisnik registriran, isključujući poljoprivrednu mehanizaciju.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne
vrijednosti troškova, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 3.2. POTPORA ZA RAZVITAK PROIZVODA
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poduzetnik (poljoprivredno gospodarstvo, obrt, seosko domaćinstvo,
kućna radinost, mali ili srednji poduzetnik) sa sjedištem na ruralnom području Grada
Siska, isključujući ugostiteljsku djelatnost bez smještajnih kapaciteta
Potpora će se odobriti korisniku za:
- troškove razvitka proizvoda, uključujući i troškove istraživanja tržišta, dizajn i izradu
ambalaže i oznaka, te administrativne troškove razvitka proizvoda.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne
vrijednosti troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 3.3. POTPORA ZA EDUKATIVNE PROGRAME
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnici su polaznici stručnih certificiranih tečajeva koji se po završetku upisuju u
radnu evidenciju ili rezultiraju stjecanjem ECTS bodova i omogućuju polaznicima
edukacije registraciju njihove proizvodnje ili djelatnosti. Navedene tečajeve održavaju
registrirane školske i visokoškolske ustanove koje za navedene programe imaju
odobrenje nadležnog ministarstva.
Potpora će se odobriti korisniku za:
- troškove naknade za certificirani tečaj.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne
vrijednosti troškova, a najviše do 2.000,00 kn po korisniku godišnje.

Mjera 3.4. POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poduzetnik (poljoprivredno gospodarstvo, obrt, seosko domaćinstvo,
kućna radinost, mali ili srednji poduzetnik) sa sjedištem na ruralnom području Grada
Siska, isključujući ugostiteljsku djelatnost bez smještajnih kapaciteta
Potpora će se odobriti korisniku za:
- troškove izrade projektne dokumentacije, uključujući i elaborate i studije ili druge
dokumente potrebne za prijavu na natječaje za potpore
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne
vrijednosti troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.
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Mjera 3.5. POTPORA ZA ORGANIZIRANJE ILI SUDJELOVANJE NA
MANIFESTACIJAMA ILI SAJMOVIMA
Uvjeti za dodjelu potpore su sljedeći:
- korisnik mora biti poduzetnik koji je organizator ili sudionik manifestacija na kojima se
predstavlja ruralna kultura Grada Siska ili izlažu i prodaju proizvodi i prerađevine koje
su sastavni dio sisačke gastronomske ponude, tradicionalne obrtničke proizvodnje,
rukotvorine i slično.
Potpora će se odobriti korisniku za:
- troškove organizacije ili sudjelovanja na manifestacijama.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne
vrijednosti troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

4.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sredstva potpore dodjeljuju se do utroška sredstava namijenjenih za iste u tekućoj godini
provedbe Programa, osim u slučaju ugovornih obveza, kad se isplaćuju u skladu s
odredbama ugovora.
Zahtjevi za potpore se podnose nakon objave Javnog poziva za dodjelu potpora u tekućoj
godini provedbe Programa. Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima koji se objavljuju
uz Javni poziv. Na svakom propisanom obrascu navodi se popis dokumenata koje korisnik
mora priložiti zahtjevu. Sredstva potpore se isplaćuju podnositeljima zahtjeva po nalogu
nadležnog upravnog odjela na žiro-račun korisnika, nakon što Povjerenstvo za ruralni razvoj
utvrdi da podnositelj zahtjeva i priležeća dokumentacija udovoljavaju propisanim kriterijima.
Maksimalan iznos potpore i ujedno najviši iznos koje pojedini korisnik može ostvariti po ovom
Programu u jednoj kalendarskoj godini je 10.000,00 kuna po svim mjerama potpora.
Potpore odobrene po ovom Programu ne mogu se zbrajati s potporama primljenima od
ostalih lokalnih, regionalnih ili državnih programa za pokriće istih opravdanih troškova.
Korisniku potpore koji je u prošloj godini ostvario istu nova potpora se može odobriti jedino i
isključivo ako je prethodne godine sredstva namjenski utrošio. Isto tako, korisnik koji ostvari
potporu Grada Siska temeljem ovog Programa dužan je nastaviti se baviti djelatnošću za
koju je ostvario potporu sljedećih 5 godina.
Korisnik potpore, odnosno podnositelj zahtjeva koji priloži neistinitu dokumentaciju ili u
zahtjevu i dokumentaciji prijavi podatke koji ne odgovaraju stvarnom stanju neće moći
ostvariti potporu u slijedećih 5 (pet) godina, a korisnik mora dobivena sredstva vratiti u
proračun Grada Siska u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti kojom je
zatražen povrat sredstava.
Korisnici potpore koji su upisani u Registar poreznih obveznika kao dodatni dokaz o plaćanju
računa kod mjera koje zahtijevaju prilaganje računa, trebaju dostaviti i izvod iz banke na
kojem se vidi da je transakcija provedena i datum provedbe.
Korisnici potpora za koje nije potrebno unaprijed priložiti dokaz o plaćanju pri odobrenju istih,
dužni su do 15. siječnja sljedeće godine dostaviti dokaz o namjenskom utrošku sredstava,
odnosno najkasnije 30 dana od završetka realizacije projekta. Ukoliko se ne dostavi dokaz o
namjenskom utrošku sredstava iz prethodne godine, sredstva se moraju vratiti u Proračun
Grada Siska, te nije moguće podnijeti novi zahtjev za potporu.
Povjerenstvo za ruralni razvoj i stručne službe Grada Siska imaju pravo terenskog obilaska i
kontrole korištenja sredstava potpore. Korisnici potpore dužni su omogućiti istima uvid u
provedene aktivnosti sukladno dodijeljenim sredstvima.
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