Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20 i
127/20) Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo je na 24. sjednici održanoj 8. ožujka 2021.
2021. godine

PROGRAM MJERA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
OPĆINE KONAVLE ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Konavle za razdoblje 2021.2025. (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina
Konavle u spomenutom petogodišnjem razdoblju dodjeljivati potpore male vrijednosti te
kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine
Konavle.
Članak 2.
Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovog Programa 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 (SL L 352,
24.12.2013.) i Uredbom Komisije 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br.
1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore
de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51/1, 22.2.2019.) – u daljnjem tekstu: Uredba
1408/2013.
Sukladno članku 1. Uredbe1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore
dodijeljene poduzetnicima u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, 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, poduzetnici u sektoru poljoprivredne
proizvodnje su poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda
navedenih u Prilogu br. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno
pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br.1407/2013
od 18. prosinca 2013. g. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja
2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe
(EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215,
7.7.2020.) - u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.
Sukladno članku 1. Uredba 1407/2013 primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju
poduzetnicima u svim sektorima, osim na:

a)

potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i
akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 ( 1 );
potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji
poljoprivrednih proizvoda;
potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na
tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda
kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u
pitanju;
ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne
proizvođače;
potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno
potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s
izvoznom djelatnošću;
potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

b)
c)
o

o
d)

e)

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013 i 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.

-

Članak 3.
Najvažniji ciljevi ovog Programa su:
bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu poticanja primarne poljoprivredne
proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda,
povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava,
podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom)
području Općine Konavle,
razvoj proizvodnje i komercijalizacije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
prioritetno definiranih idejnom studijom „Razvoj poljoprivrede i prerade
poljoprivrednih proizvoda na području Općine Konavle“.

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA
Članak 4.
Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika sa sjedištem odnosno
prebivalištem na području Općine Konavle, a koji imaju poljoprivrednu
površinu/stoku/poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na području Općine
Konavle.
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi
poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo koje je pretežito u privatnom vlasništvu, obrt
ili zadruga ako je registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko
gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, a upisano je u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika.
Korisnici mjera ne mogu koristiti mjeru iz Programa za troškove i aktivnosti za koje su
već koristili sredstva iz nekog drugog izvora; odnosno ne smije doći do duplog financiranja.
Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim
mjerama.

III. POTPORE U POLJOPRIVREDI
Članak 5.
Potpore iz članka 1. ovog Programa dodjeljivati će se kako slijedi:
Sukladno Uredb 1408/2013:
- MJERA 1 – Potpora za uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
1.1.
Okrupnjivanje poljoprivrednih površina
1.2.
Uvođenju sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina
1.3.
Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika
- MJERA 2 – Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje
- MJERA 3 – Potpora za očuvanje i proširenje stočnog fonda
Sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 1407/2013:
- MJERA 4 – Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove
Sukladno Uredbi 1407/2013:
-MJERA 5 – Potpora za izgradnju, uređenje i opremanje objekata za preradu i prodaju
vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
- MJERA 6 – Potpora za marketinške aktivnosti
- MJERA 7 – Potpore u ruralnom razvoju.

Članak 6.
MJERA 1 - Potpora za uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta
1.1.
Okrupnjivanje poljoprivrednih površina

1.2.
1.3.

Uvođenju sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina
Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika

Korisnik potpore

Pravo ostvarivanja potpora za uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta imaju
sve pravne i fizičke osobe:
- upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika,
- s prebivalištem odnosno sjedištem kao i poljoprivrednom proizvodnjom na području
Općine Konavle,
- bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
Ova mjera je namijenjena za aktivnosti okrupnjavanja poljoprivrednih površina, uvođenja
sustava za navodnjavanja poljoprivrednih površina te kupnju, građenje i opremanje staklenika
i plastenika.
1.1. Okrupnjivanje poljoprivrednih površina - U okviru ove podmjere moguće je financirati
aktivnosti sređivanja imovinsko-pravnih odnosa za poljoprivredno zemljište koje će se koristiti
isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i dopunske djelatnosti na poljoprivrednom
gospodarstvu.
1.2. Uvođenju sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina - U okviru ove podmjere
moguće je financirati izgradnju jednostavnih akumulacija i postavljanje sustava za
navodnjavanje. Minimalne površine koje je moguće navodnjavati su 0,1 ha ili 0,05 ha
zatvorenog prostora (plastenik/tunel).
1.3. Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika - U okviru ove podmjere moguće
je financirati troškove kupnje i montaže konstrukcije te opreme za plastenike i staklenike.

Intezitet potpore
Sve aktivnosti u okviru ove mjere (Mjera 1) sufinancirat će se do najviše 50% ukupnih troškova,
ali ne više od 30.000,00 kn po korisniku.

MJERA 2 – Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje
Korisnik potpore

Pravo ostvarivanja potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje imaju sve pravne
i fizičke osobe:
upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika,
s prebivalištem odnosno sjedištem kao i poljoprivrednom proizvodnjom na području
Općine Konavle,
bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
U okviru ove mjere financirat će se kupnja višegodišnjeg bilja i certificiranog sadnog materijala
te nabava mehanizacije, strojeva i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Intezitet potpore
Najviše će se financirati 50% ukupnih troškova, ali ne više od 30.000,00 kn po korisniku.

MJERA 3 - Potpora za očuvanje i proširenje stočnog fonda
Korisnik potpore

Pravo ostvarivanja potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje imaju sve pravne
i fizičke osobe:
upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika,
s prebivalištem odnosno sjedištem kao i poljoprivrednom proizvodnjom na području
Općine Konavle,
bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
U okviru ove mjere financirat će se kupnja stoke radi povećanja stočnog fonda i to slijedećih
kategorija stoke: ovaca, koza, magaraca, goveda, peradi i pčela.
Intezitet potpore
Najviše će se financirati 50% ukupnih troškova, ali ne više od 30.000,00 kn po korisniku.
MJERA 4 - Potpora za izgradnju, uređenje i opremanje objekata za preradu i prodaju
vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Korisnik potpore

Pravo ostvarivanja potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje imaju sve pravne
i fizičke osobe:
upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika,
s prebivalištem odnosno sjedištem kao i poljoprivrednom proizvodnjom na području
Općine Konavle,
bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
U okviru ove mjere finacirat će se izgradnja, uređenje i opremanje objekata za preradu i prodaju
vlastitih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Intezitet potpore
Najviše će se financirati 50% ukupnih troškova, ali ne više od 30.000,00 kn po korisniku.
MJERA 5 - Potpora za marketinške aktivnosti
Korisnik potpore

Pravo ostvarivanja potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje imaju sve pravne
i fizičke osobe:
upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika,
s prebivalištem odnosno sjedištem kao i poljoprivrednom proizvodnjom na području
Općine Konavle,
bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
U okviru ove mjere poticat će se dizajn logotipa, etiketa i ambalaže, dizajn i tisak promidžbenog
materijala, izrada nove web stranice, promotivne kampanje te sudjelovanje proizvođača
poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na sajmovima.

Intezitet potpore
Najviše će se financirati 50% ukupnih troškova, ali ne više od 20.000,00 kn po korisniku.

MJERA 6 - Potpora za prijavu dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove
Korisnik potpore

Pravo ostvarivanja potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje imaju sve pravne
i fizičke osobe:
upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika,
s prebivalištem odnosno sjedištem kao i poljoprivrednom proizvodnjom na području
Općine Konavle,
bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
U okviru ove mjere financirat će se izrada tehničke dokumentacije, financijske dokumentacije
i prijavne dokumentacije za nacionalne i međunarodne fondove.
Intezitet potpore
Najviše će se financirati 50% ukupnih troškova, ali ne više od 20.000,00 kn po korisniku.

MJERA 7 - Potpore u ruralnom razvoju
Korisnik potpore
Pravo ostvarivanja potpore u ruralnom razvoju Općine Konavle ostvaruju znanstvene i
obrazovne institucije te udruge, zadruge i klasteri kao i sve pravne i fizičke osobe:
s prebivalištem odnosno sjedištem na području Općine Konavle,
bez nepodmirenih obveza prema Općini Konavle.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
Pravo na potpore u ruralnom razvoju ostvaruju znanstvene i obrazovne institucije te udruge,
zadruge i klasteri za sufinanciranje programa koji se odnosi na razvoj poljoprivrede i ruralnog
turizma, a uključuje edukacije, organiziranje manifestacija i ostalo.
Intezitet potpore
Najviše će se financirati 50% ukupnih troškova, ali ne više od 50.000,00 kn po korisniku.
IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Članak 7.
Općina Konavle objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje potpora u na web
stranici Općine Konavle po dobivanju pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o
usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti. Odluku o pojedinačnom odobrenju
bespovratne potpore na prijedlog Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora donosi
Načelnik Općine Konavle. Na Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju,
postupku likvidacije (zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene porezne i druge j a v n e
obveze, kao i obveze prema Općini Konavle. Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i
dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva korisnika potpore.

Članak 8.
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu
Upravnom odjelu za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove Općine Konavle u roku i na
način propisan Javnim pozivom.
Dokumentacija koju su korisnici obavezni priložiti zahtjevu kao i obrasci istoga biti će
propisani Javnim pozivom.
Korisnik ima pravo podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje u okviru godišnjeg
javnog poziva, u suprotnom će se sve prijave takvog prijavitelja smatrati nevažećima.
Članak 9.
Troškovi se dokazuju odgovarajućim računom ili drugom (knjigovodstvenom)
ispravom. Davatelj državne potpore može zatražiti dodatne dokaze radi dokazivanja nastalih
troškova.
Potpora se može odobriti i po predračunu/ponudi za mjere u kojima je navedeno kao
prihvatljivo. Korisnik potpore je dužan dostaviti račune u roku od tri mjeseca od dana primitka
potpore za one ponude/predračune koje su priložene zahtjevu i odobrene kao prihvatljiv trošak.
Korisnik je dužan vratiti možebitna više isplaćena sredstva po predračunu / ponudi.
Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva po predračunu / ponudi koristiti
isključivo za namjenu za koju su odobrena. Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena
sredstva ili po zahtjevu davatelja potpore ne dostave dokaz / izvješće o korištenju istih,
dužni su odobrena sredstva vratiti i gube pravo slijedeće tri godina na poticajna sredstva
Općine Konavle.
Davatelj potpore zadržava pravo ne priznati trošak za koji opravdano sumnja da se radi
o transakciji između povezanih osoba odnosno da se odobravanjem potpore neće ispuniti ciljevi
utvrđeni mjerama.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine
Konavle z a r a z d o b l j e 2021.-2025. godinu osiguravaju se u Proračunu Općine Konavle
sukladno financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna.
Članak 11.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za ruralni razvoj,
gospodarstvo i EU fondove Općine Konavle.
Članak 12.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji se
po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 20.000 EUR tijekom bilo
kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013, ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000 EUR tijekom razdoblja od tri
fiskalne godine. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje
jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije
premašiti 100.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiksne godine. Ta potpora male
vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora
svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih
izvora.
Davatelj potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i /ili Uredbi 1407/2013.
Članak 13.
U slučaju da korisnik dobivena sredstva ne koristi namjenski dužan je Općini Konavle
izvršiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate.
Članak 14.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Ivo Simović

