
 
Upravni odjel za financije i gospodarstvo 
 

KLASA: 320-01/17-01/2 
URBROJ: 2106/01-06/01-17-4 
Buzet, 23.01.2017 
 

Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2017. godini (''Službene novine Grada 
Buzeta'', broj 1/17.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje  
 

JAVNI POZIV 
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija  

u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2017. godini 
 

Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u 
vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2017. 
godini za sljedeće namjene:  
 

1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA 

2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I 

STAKLENIKA 

3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI 

VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA 

4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA 

POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU 

5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U 

EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI 

6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA 

OD TUČE 

7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE 

8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME 

9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI 

10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU MLIJEKA 

(MLJEKOMATA) 

11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME 

12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA 

13.  POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 

PUTEM INTERNETA  

14.  TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU 

GOSPODARSKIH OBJEKATA  NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE 

SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 



Korisnici sredstava potpore mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno prebivalište, i čija se proizvodnja 
odvija na području Grada Buzeta. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće 
subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, 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. Priznaju se troškovi nastali nakon 1. prosinca godine koja prethodi 
godini u kojoj se traži potpora, osim kod mjera u kojima je to drugačije određeno. 

Pravo na subvenciju poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju temeljem 

vlastitog zahtjeva. Podnošenje zahtjeva traje do iskorištenja sredstava osiguranih u 

Proračunu Grada Buzeta za 2017. godinu, a najduže do 31. prosinca 2017. godine. 

 
Uvjeti, kriteriji i potrebna dokumentacija za dodjelu subvencija 

 

Mjera 1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala 
 
Radi podizanja novih trajnih nasada te obnove postojećih, odobrit će se subvencija 
poljoprivrednom gospodarstvu za nabavu deklariranog sadnog materijala. Sadni materijal 
korisnici mogu nabaviti sami ili preko poljoprivredne udruge sa sjedištem na području Grada 
Buzeta.  
Visina subvencije po sadnici iznosi: 

- za cijepove vinove loze do 1/3 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 5,00 kuna po 
sadnici. Minimalna poticana količina iznosi 300 komada sadnica, 

- za sadnice masline do 1/3 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 12,00 kuna po 
sadnici. Minimalna poticana količina iznosi 25 komada sadnica, 

- za sadnice voćki do 1/3 nabavne cijene sadnice, a maksimalno 10,00 kuna po 
pojedinoj voćnoj sadnici, izuzev oraha za koji subvencija iznosi maksimalno 30,00 
kuna po sadnici. Minimalna poticana količina iznosi 25 komada po pojedinoj voćnoj 
sadnici. 

Uz zahtjev za dodjelu subvencije potrebno je dostaviti račun o kupnji sadnica iz kojeg je 
vidljivo: vrsta, sorta, broj komada, jedinična i ukupna cijena, datum i dobavljač. 
Sufinanciranje nabave sadnog materijala po poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi 
najviše 15.000,00 kuna godišnje. 
 
Uz zahtjev na Obrascu 1. prilaže se  slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, 
3. presliku posjedovnog lista za zemljište na kojem je obavljena ili će se obaviti sadnja 

kupljenog sadnog materijala, 
4. presliku računa o kupovini sadnog materijala sa dokazom o uplati, 
5. otpremnicu i deklaraciju za sadni materijal, 
6. presliku kartice banke sa brojem računa korisnika subvencije, 
7. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 

Mjera 2.  Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i 

staklenika te farme za uzgoj stoke 

Subvencija premije osiguranja biljne i stočarske proizvodnje, plastenika i staklenika te farme 
za uzgoj stoke odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu 
osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, olujnih vjetrova, 
gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja. Svaki osiguranik sam odabire 
osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.  



Subvencija se odobrava u visini 25 % iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu. Najviši 
iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može 
iznositi do 5.000,00 kuna godišnje. 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 2.  uz koji je potrebno priložiti: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. presliku police osiguranja, 
3. potvrdu osiguravajućeg društva s kojim je sklopljena polica da je ugovaratelj 

osiguranja uplatio premiju osiguranja po polici ili kopiju naloga o izvršenoj uplati, 
4. dokaz da je osiguranik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
5. dokaz da osiguranik uzgaja poljoprivredne kulture i/ili stoku na području Grada 

Buzeta, 
6. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
Mjera 3.  Subvencija troškova ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti 

vozača/pratitelja životinja 
 
Subvencija troškova tečaja i ishođenja svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja 
životinja sukladno članku 6. Pravilnika o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom 
povezanih postupaka („Narodne novine“, broj 12/11.) odobrit će se u visini do 50 % iznosa 
troškova tečaja i izdavanja svjedodžbe koje provodi Hrvatska veterinarska komora, a najviše 
1.000,00 kuna po jednom polazniku. 
Subvencija će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini, koji 
se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se osposobljava, a gospodarstvo je upisano u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 
 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 3. uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. preslika uvjerenja o pohađanju tečaja za osposobljavanje vozača/pratitelja životinja, 
3. preslika svjedodžbe o osposobljenosti vozača/pratitelja životinja, 
4. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
5. preslika radne knjižice kada edukaciju pohađa radnik zaposlen kod pravne ili fizičke 

osobe, 
6. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
Mjera 4.  Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom 

gospodarstvu 
 
Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu 
odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom 
na poljoprivrednom gospodarstvu za koji se dobiva certifikat temeljem programa kojeg je 
utvrdilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH s suradnji sa Ministarstvom 
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja ili su zakonski obvezni.  
Subvencija će se po vrsti tečaja, odnosno stručnog osposobljavanja u tekućoj godini odobriti 
jednom članu poljoprivrednog gospodarstva koji se bavi proizvodnjom ili uslugom za koju se 
osposobljava, a gospodarstvo je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Ukoliko 
tečaj pohađa radnik zaposlen kod pravne ili fizičke osobe koja je upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, potrebno je priložiti dokaz o zaposlenju kod gospodarskog 
subjekta.   
Subvencija se dodjeljuje u iznosu do 50 % ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kuna 
godišnje, pa ukoliko su nositelj ili članovi OPG-a u tijeku godine iskoristili manji iznos, imaju 
pravo za drugu vrstu tečaja, odnosno stručnog osposobljavanja iskoristiti razliku subvencije 
do najvišeg godišnjeg iznosa od 1.000,00 kuna po OPG-u. Subvencija se uplaćuje na račun 
polaznika tečaja, a iznimno na žiro-račun nositelja tečaja na ime i u korist polaznika tečaja. 
 



 
 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 4. uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. uvjerenje o osposobljenosti – certifikat,  
3. presliku naloga o izvršenoj uplati troškova osposobljavanja, 
4. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika iskaznice ili rješenja), 
5. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
Mjera 5.  Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u 

ekološkoj i integriranoj proizvodnji 
 

Subvencija za ekološku i integriranu proizvodnju odobrit će se za troškove stručnog nadzora 
i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj i integriranoj proizvodnji u visini od 50% iznosa 
troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 
kuna godišnje po korisniku. 
 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 5.  uz koji je potrebno priložiti: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. preslika računa o troškovima stručnog nadzora i utvrđivanju sukladnosti, 
3. izvod žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje, 
4. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
5. dokaz o upisu u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji ili o upisu u Upisnik 

proizvođača u integriranoj proizvodnji, 
6. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
Mjera 6.  Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada 

od tuče 
 

Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, 
nosači, stupovi i sidra) odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj 
godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na površini od najmanje 2.000 m²  
višegodišnjeg nasada. Ukupnu površinu na kojoj je postavljen sustav za zaštitu višegodišnjih 
nasada od tuče može činiti više katastarskih čestica koje nisu međusobno povezane, ali 
pojedina katastarska čestica ne smije biti manja od 500 m2.     
Subvencija se odobrava u visini do 20 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 
5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 

Zahtjevi se podnose na Obrascu 6. uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. preslika plaćenog računa o kupnji nabavljenog i postavljenog novog sustava za 
zaštitu trajnih nasada od tuče, 

3. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka za zemljište na kojem je postavljen 
sustav, 

4. presliku dokaza o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
5. presliku kartice žiro-računa, 
6. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
 
 
 



Mjera 7.  Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje 
 
Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje u proizvodnji cvijeća, povrća, 
jagoda i višegodišnjih kultura odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u 
tekućoj godini nabavi i postavi sustav za navodnjavanje proizvodnje cvijeća, povrća, jagoda i 
višegodišnjih kultura na površini od najmanje 2.000 m2. Ukupnu površinu na kojoj je 
postavljen sustav za navodnjavanje može činiti više katastarskih čestica koje nisu 
međusobno povezane, ali pojedina katastarska čestica ne smije biti manja od 500 m2.    
Subvencionira se nabava spremnika za vodu, nabava pumpi, filtra, cijevi i ostalih elemenata 
sustava za navodnjavanje u iznosu do 20 % nabavne cijene po priloženom računu odnosno 
najviše do iznosa 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. 
 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 7. uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. preslika plaćenog računa o kupnji nabavljenog i postavljenog novog sustava za 
navodnjavanje, 

3. presliku posjedovnog lista ili gruntovnog izvatka za zemljište na kojem je postavljen 
sustav, 

4. presliku dokaza o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
5. presliku kartice žiro-računa, 
6. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
Mjera 8.  Sufinanciranje nabave novih košnica i pčelarske opreme 

 
Subvencija za nabavu novih košnica i pčelarske opreme odobrit će se poljoprivrednom 
gospodarstvu u visini do 20 % iznosa računa za kupljene nove košnice i novu pčelarsku 
opremu u tekućoj godini po priloženim računima, odnosno najviše do iznosa 5.000,00 kuna 
po poljoprivrednom gospodarstvu. 
Minimalni iznos računa za koji korisnik može podnijeti zahtjev je 2.000,00 kuna. Ne potiče se 
nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora. 
 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 8. uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. potvrda o članstvu u Udruzi pčelara Buzet, 
3. presliku plaćenog računa o kupnji novih košnica i pčelarske opreme, 
4. presliku dokaza o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
5. presliku kartice žiro-računa, 
6. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
Mjera 9. Zaštita nasada i stoke od divljači 

 
Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Buzeta. 
Potpora se odobrava za subvencioniranje izdataka za ograđivanje poljoprivrednih površina 
što uključuje troškove nabavke električnog pastira, žice i repelenata za divljač. 
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 20% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
2.000,00 kuna godišnje. 

 
Zahtjevi se podnose na Obrascu 9. uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, 
3. presliku računa za troškove nabavke električnog pastira, žice i repelenata za divljač 

sa dokazom o uplati, 



4. presliku kartice banke sa brojem računa korisnika subvencije, 
5. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
 

Mjera 10.  Sufinanciranje nabave automata za izravnu prodaju 
mlijeka (mljekomata) 

 
U cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje mlijeka s obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava, održavanja krajobraza, ostvarivanja 
dodatnog izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te zadržavanja ljudi u ruralnim 
područjima, subvencionirat će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka 
(mljekomata). 
Subvencija će se odobriti u visini do 30% nabavne vrijednosti mljekomata, a najviše do 
20.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu. Korisnici poticaja mogu biti proizvođači 
mlijeka s područja Grada Buzeta i upisani u Upisnik poljoprivrednih proizvođača. 
 
Uz zahtjev na Obrascu 10. prilaže se  slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. presliku računa o kupnji automata za izravnu prodaju mlijeka / mljekomata te dokaz o 
izvršenoj uplati po računu, 

3. presliku dokaza o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
4. presliku jedinstvene carinske deklaracije (ukoliko je riječ o uvozu), 
5. presliku kartice žiro-računa, 
6. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
Mjera 11. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme 

 
Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Buzeta koji su 
na dan 1. siječnja godine u kojoj se traži potpora imali najmanje jednu zaposlenu osobu, 
uključujući vlasnika/cu. Potpora se odobrava za sufinanciranje izdataka nabave 
poljoprivredne mehanizacije i opreme.  
Potpora se može dodijeliti isključivo za nabavu jednog komada alata ili opreme za obavljanje 
osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima. Minimalni 
iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 5.000,00 kuna. 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 
10.000,00 kuna. Prethodnu suglasnost za odobrenje potpore daje Odbor za poljoprivredu na 
temelju dostavljenog zahtjeva potencijalnog korisnika sa priloženom potrebnom 
dokumentacijom uz koje je dostavljen predračun i/ili ponuda za nabavu alata ili opreme sa 
datumom izdavanja nakon 01. listopada 2016. godine, a konačan Zaključak o odobrenju 
potpore donosi se po dostavljenom računu sa dokazom o izvršenoj uplati. Pravo na 
iskorištenje potpore nabave poljoprivredne mehanizacije i opreme za povećanje 
konkurentnosti daje se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, obrtima, trgovačkim 
društvima i zadrugama registriranim za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji u 
prethodnom razdoblju nisu iskoristili navedenu mjeru. 
 

Uz zahtjev na Obrascu 11. prilaže se  slijedeća dokumentacija: 
 

- za prethodnu suglasnost za odobrenje potpore 
 

1. presliku registracije gospodarskog subjekata (za obrtnike: obrtnica, za trgovačka 
društva: rješenje o upisu u sudski registar, za OPG: rješenje o upisu u Upisnik i dokaz 
o upisu u registar poreznih obveznika), 

2. dokaz o razvrstavanju djelatnosti gospodarskog subjekta prema nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.),  

3. dokaz da je podnositelj zahtjeva na dan 01. siječnja 2017. godine imao zaposlenu 
najmanje 1 osobu uključujući vlasnika/cu, 

4. predračun i/ili ponudu za nabavu alata ili opreme, 



5. fotodokumentaciju alata ili opreme za koju se traži potpora (moguće iz ponude, s 
internetskih stranica ili kataloga proizvođača ili prodavača), 

6. popunjeni obrazac: Podaci o tvrtki/obrtu, 
7. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 

- za konačnu odluku o isplati sredstava temeljem prethodne suglasnosti o odobrenoj 
potpori potrebno je još priložiti: 

 

1. račun za nabavu alata ili opreme i 
2. dokaz o uplati i presliku izvoda žiro-računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje. 

 
Mjera 12. Subvencije za ostale mjere ruralnog razvoja 

 
Subvencije će se isplaćivati po zahtjevu korisnika za aktivnosti koje pridonose razvoju 
poljoprivrede i ruralnog prostora (kao npr. nastup na specijaliziranoj manifestaciji 
namijenjenoj predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača), a nisu 
obuhvaćene nekom od subvencija iz ove Odluke. 
Subvencija se može dodijeliti poljoprivrednom gospodarstvu za nastup na specijaliziranoj 
manifestaciji isključivo za: 

- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora, 
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. 

Subvencija može iznositi do 50 % prihvatljivih troškova, a najviše 1.000,00 kuna po korisniku. 
Pojedinom korisniku može se odobriti najviše dvije subvencije za ove namjene u 
kalendarskoj godini. 
 
Uz zahtjev na Obrascu 12. prilaže se  slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, 
3. presliku računa za nastup na specijaliziranoj manifestaciji te za zakup, uređenje i 

opremanje izložbenog prostora sa dokazom o uplati, 
4. presliku računa za trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na 

manifestaciji sa dokazom o uplati, 
5. presliku kartice banke sa brojem računa korisnika subvencije, 
6. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
Mjera 13. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta 

 
Potpora će se odobriti za razvoj projekta pod nazivom Izravna prodaja poljoprivrednih 
proizvoda putem interneta, kojeg je inicirao Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča, a sve 
kako bi se olakšao plasman poljoprivrednih proizvoda.  
Predviđena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 25.000,00 kuna za navedeno razdoblje, 
a po godinama kako slijedi: 

 2016. godina - 5.000,00 kuna, 

 2017. godina - 5.000,00 kuna, 

 2018. godina - 5.000,00 kuna, 

 2019. godina - 5.000,00 kuna, 

 2020. godina - 5.000,00 kuna. 
 
Uz zahtjev na Obrascu 13. prilaže se  slijedeća dokumentacija: 
 

1. presliku osobne iskaznice (fizičke osobe), obrtnice (obrti) ili rješenja o registraciji 
(pravne osobe), 

2. preslika iskaznice ili Rješenja iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava, 
3. presliku računa sa dokazom o uplati, 
4. presliku kartice banke sa brojem računa korisnika subvencije, 
5. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 



 
Mjera 14.  Tekuća donacija za izradu dokumentacije i legalizaciju gospodarskih 
objekata namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih 

proizvoda 
 
Tekuća donacija u novcu za izradu dokumentacije i legalizacije gospodarskih objekata 
namijenjenih smještaju stoke te skladištenju i preradi poljoprivrednih proizvoda odobrit će se 
u iznosu do 20 % dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 5.000,00 kuna po 
poljoprivrednom gospodarstvu. 
 

Zahtjevi se podnose na Obrascu 14. uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija: 
 

SUBVENCIJA SE TRAŽI ZA  (zaokružiti): 
1. izradu geodetskog situacijskog nacrta izvedenog stanja (za sve zgrade koje nisu 

evidentirane u katastarskom planu), 
2. izradu snimke ili arhitektonske snimke izvedenog stanja, 
3. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava 

bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti, 
4. izradu poslovnog plana, studije izvodljivosti, troškovnika, elaborata 
5. uvođenje sustava kontrole kvalitete u poslovanju. 
 

Uz zahtjev se podnosi slijedeća dokumentacija: 
7. obostrana preslika osobne iskaznice, 
8. presliku dokaza o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
9. izvadak iz zemljišne knjige za predmetnu česticu, 
10. posjedovni list ili ugovor o zakupu za zemljište na kojem se nalazi nezakonito 

izgrađeni objekt, 
11. presliku katastarskog plana,  
12. presliku plaćenih troškova za izradu dokumentacije i legalizaciju gospodarskog 

objekta, 
13. presliku kartice žiro-računa, 
14. obrazac: Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 

 

Podnošenje zahtjeva 
 
Zahtjevi za dodjelu subvencija podnose se Gradu Buzetu, Upravnom odjelu za financije i 
gospodarstvo na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu sa traženom i 
potpunom dokumentacijom. 
 
Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Buzeta, 2. istarske 
brigade 11, Buzet, s naznakom za ''Upravni odjel za financije i gospodarstvo – zahtjev 
za dodjelu subvencije'' ili na e-mail: financije-gospodarstvo@buzet.hr. 
 
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv podnositelj zahtjeva može podići u Gradu Buzetu, 
Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo odnosno dostupni su na službenoj web stranici 
Grada Buzeta www.buzet.hr.  
 
Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Buzeta 
za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 180.000,00 kuna, a najdulje do 31. prosinca 2017. 
godine. 
 
Zahtjevi  se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog 
poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Upravni odjel upućuje podnositelju zahtjev za 
dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka 
zahtjeva za dopunu.  
 
Upravni odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, donosi zaključak o dodjeli 
subvencije u kojem se navodi iznos i namjena odobrenih sredstava. Po donošenju Zaključka, 
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Upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja 
novčanih sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika 
gradske potpore odnosno podnositelja zahtjeva, ako nije drugačije propisano ovom 
Odlukom. 
 
Pravo na subvenciju ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Odjel u postupku 
obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Buzetu duguje dospjelu obvezu na ime 
komunalne naknade ili drugu dospjelu obvezu, odnosno odobrenom potporom najprije se 
kompenziraju dospjele obveze. 
 

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 
tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu 
koji je sastavni dio ove Odluke. 
 
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 
ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći 
iznos od 200.000,00 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 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne 
dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio 
ove Odluke. 
 
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. 
 
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 
77/11 i 25/13, 85/15), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja 
javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na 
internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu 
javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u 
službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, 
podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, 
uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom 
objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje 
su prikupljeni. 
 

Ostale odredbe 
 

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Buzeta www.buzet.hr .   
 

Sve informacije vezane za uvjete, kriterije i postupak dodjele subvencija mogu se dobiti u 
Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Buzeta, na telefon: 052/662-726 int. 135 
i 102. 
 
         GRADONAČELNIK 
                          Siniša Žulić 
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