
 
 Sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Crikvenice za 2016. godinu 

(Službene novine Grada Crikvenice 13/16.) i Programa potpora razvoju ribarstva na području Grada 
Crikvenice za 2016. godinu (Službene novine Grada Crikvenice 17/16.), gradonačelnik Grada 
Crikvenice objavljuje sljedeći:  

J A V N I P O Z I V 
za podnošenje prijava za dodjelu potpora 

iz Programa mjera poticanja razvoja poljoprivrede i ribarstva  na području Grada Crikvenice 
 

PREDMET JAVNOG POZIVA  
Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela potpora iz Programa potpora poljoprivredi na području 

Grada Crikvenice za 2016. godinu  i Programa potpora razvoju ribarstva na području Grada Crikvenice  
za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv).  

 
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:  
 

1. MJERE IZ PODRUČJA  PROGRAMA „RAZVOJ POLJOPRIVREDE“ 
 Pomoć pri otvaranju poljoprivrednih gospodarstava  (Mjera 1.) 
 Stjecanje stručnog osposobljavanja/obrazovanja (Mjera 2.) 
 Stavljanje poljoprivrednog zemljišta u funkciju (Mjera 3.) 

 
2. MJERE IZ PODRUČJA  PROGRAMA „RAZVOJ RIBARSTVA“ 
 Sufinanciranje investicija u ribarska plovila, opremu i alate   

 
   Nepovratne subvencije po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima EU-a o pružanju državne 
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) 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 i sukladno pravilima EU-a o pružanju državne potpore sektoru  
ribarstva i akvakulture propisanima Uredbom Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore u sektoru ribarstva i 
akvakulture (SL L 190, 28. 6. 2014.).  

 
KORISNICI SREDSTAVA  
 
Korisnici sredstava su:  
1. MJERE IZ PODRUČJA  PROGRAMA „RAZVOJ POLJOPRIVREDE“ 
- poljoprivredna gospodarstva (OPG-i, trgovačka društva, obrti i zadruge) i fizičke osobe sa 

sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice. 
 

2. MJERE IZ PODRUČJA  PROGRAMA „RAZVOJ RIBARSTVA“ 
- vlasnici/ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru sukladno 

Zakonu o morskom ribarstvu (Narodne novine 81/2013, 14/14 i 152/14.) i podzakonskim 
aktima, Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (Narodne 
novine broj 36/15.) sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice. 

 
UVJETI DODJELE POTPORA  

Potpore se dodjeljuju za pokriće troškova izvršenog ulaganja. Porez na dodanu vrijednost (u 
daljnjem tekstu: PDV) je neprihvatljiv trošak, te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv 
trošak. Troškovi se priznaju ukoliko nastanu od 1. siječnja 2016., odnosno  u razdoblju trajanja Javnog 
poziva za dodjelu potpora. 

Ako je gospodarski subjekt već koristio potpore za učinjene troškove za koje traži potporu po 
ovom Javnom pozivu, neovisno o tijelu koje je odobrilo potporu, iznos potpore koja se dodjeljuje po 



ovom Javnom pozivu i prethodno dodijeljene potpore za taj trošak ne mogu prelaziti ukupan iznos 
troškova koje je imao gospodarski subjekt.  

 
Potpore se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:  

• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije  
• koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  
• koji imaju dospjela i neplaćena potraživanja prema Gradu Crikvenici te komunalnim društvima   
„Murvica“ d.o.o. i „Eko-Murvica“ d.o.o.  
 

Potpore se  dodjeljuju  prema uvjetima određenima za provedbu određene mjere kako slijedi:  
 
Pomoć pri otvaranju poljoprivrednih gospodarstava  (Mjera 1.) 
 

Potpora se dodjeljuje za pokriće troškova pokretanja poljoprivrednih  gospodarstava (troškovi 
registracije i osnivanja) u visini do 1.500 kuna po zahtjevu.  

Prijavu podnose fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Crikvenice. 
 

Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:  
- Obrazac 2 -  Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 
- izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju 

dvostrukog financiranja  
- potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih poreznih davanja  (ne starija od 30 dana) 
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta  iz odgovarajućeg registra, 

ne starija od 3 mjeseca 
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika 

iskaznice ili rješenja)    
- preslika predračuna, ponude, ugovora, računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru 

(prihvatljivi od 1. siječnja 2016.). 
 

 
Stjecanje stručnog osposobljavanja/obrazovanja (Mjera 2.) 

 
Potpora se dodjeljuje za pokriće troškova stjecanja stručnog osposobljavanja/obrazovanja 

(formalni tečajevi koje provode učilišta kao dokaz stručne osposobljenosti za bavljenje 
poljoprivrednom djelatnošću), te troškova edukacija za stjecanje dozvola za rukovanje  zaštitnim 
sredstvima u visini do 3.000 kuna po zahtjevu.  

 
Prijavu podnose poljoprivredna gospodarstva (OPG-i, trgovačka društva, obrti, poljoprivredne 
zadruge) sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice. 

 
Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:  

- Obrazac 2 - Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 
- izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju 

dvostrukog financiranja  
- potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih poreznih davanja  (ne starija od 30 dana) 
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta  iz odgovarajućeg registra, 

ne starija od 3 mjeseca 
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika 

iskaznice ili rješenja)    



- preslika predračuna, ponude, ugovora, računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru, 
uvjerenje o osposobljenosti - certifikat  (prihvatljivi od 1. siječnja 2016.) 

- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2014./2015. godinu 
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2014./2015. godinu. 

 
Stavljanje poljoprivrednog zemljišta u funkciju (Mjera 3.) 

 
Potpora se dodjeljuje za pokriće troškova izrade dokumentacije i legalizacije objekata 

namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost; uređenje zemljišnih knjiga poljoprivrednih gospodarstava -  
stavljanje u funkciju poljoprivrednog zemljišta, podizanje nasada, izrada dokumentacije za legalizaciju 
objekata namijenjenih za poljoprivrednu djelatnost, sufinanciranje poljskih puteva u visini do 2.000  
kuna po zahtjevu.  

 
Prijavu podnose OPG-i, trgovačka društva, obrti i poljoprivredne zadruge sa sjedištem/prebivalištem 
na području Grada Crikvenice. 

 
Prijave se podnose na Obrascu 1, kojemu se prilaže:  

- Obrazac 2 -  Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 
- izjava odgovorne osobe pod materijalnom i krivičnom odgovornošću o nepostojanju 

dvostrukog financiranja  
- obostrana preslika osobne iskaznice 
- izvadak iz zemljišne knjige za predmetnu česticu 
- posjedovni list ili ugovor o zakupu za zemljište na kojemu se nalazi nezakonito izgrađeni 

objekt 
- preslika katastarskog plana 
- preslika plaćenih troškova za izradu dokumentacije i legalizaciju gospodarskog objekta 
- potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih poreznih davanja (ne starija od 30 dana) 
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta  iz odgovarajućeg registra, 

ne starija od 3 mjeseca 
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih proizvođača Republike Hrvatske (preslika 

iskaznice ili rješenja)    
- preslika predračuna, ponude, ugovora, računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru 

(prihvatljivi od 1. siječnja 2016.) 
- prijava poreza na dohodak za obrtnika za 2014./2015. godinu 
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2014./2015. godinu. 

 
Sufinanciranje investicija u ribarska plovila, opremu i alate   

 
Potpora se dodjeljuje  za pokriće troškova ulaganja u modernizaciju ribarskih plovila - kupnju 

ribolovnih alata i opreme za obavljanje gospodarskog ribolova na moru s ciljem očuvanja biološkog 
bogatstva mora, očuvanja i unaprjeđenja kvalitete proizvoda ribarstva te poboljšanja sigurnosti 
radnika na plovilu u visini do 5.000 kuna po zahtjevu.  

 
Prihvatljivi troškovi su: 

1. Troškovi kupnje vrša, udičarskih alata, mreža stajačica i ronilačke opreme kako je definirano 
podzakonskim aktima kojima se reguliraju propisi vezani za alate za obavljanje gospodarskog 
ribolova na moru  i u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu (Narodne novine 81/13, 14/14 
i 152/14.) 

2. Troškovi kupnje opreme za očuvanje i unaprjeđenje kvalitete proizvoda ribarstva (oprema za 
proizvodnju leda te čuvanje i skladištenje ulova u uvjetima kontrolirane temperature poput 



ledomata ili drugih uređaja ili opreme za poleđivanje/šokiranje ribe, izotermičkih kontejnera 
za čuvanje ulova, sustava za zamrzavanje i sl.) 

3. Troškovi kupnje opreme za unaprjeđenje sigurnosti plovidbe (oprema za spašavanje i 
signalizaciju), oprema za unaprjeđenje higijensko-tehničkih uvjeta na plovilu (sanitarni čvor 
na plovilu, uređaji za sušenje i dezinfekciju ruku, uređaji za grijanje vode, rezervoar za pitku 
vodu, hidrofor i sl.), uređaji i elektronička oprema za navigaciju i komunikaciju,  uređaji za 
proizvodnju  električne energije na plovilu (elektroagregati i alternatori). 
 

Prijavu podnose  vlasnici/ovlaštenici važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru 
sukladno Zakonu o morskom ribarstvu (Narodne novine 81/13, 14/14 i 152/14.) i podzakonskim 
aktima i Pravilniku o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (Narodne novine, broj 
36/15.) sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Crikvenice. 

 
Prijave se podnose na Obrascu Ribarstvo s pripadajućim izjavama pod rednim brojem I. i II., kojemu 
se prilaže:  

 
- Obrazac 3 -  Izjava o korištenim potporama male vrijednosti  
- potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih poreznih davanja  (ne starija od 30 dana) 
- preslika dokumenta o registraciji ili rješenja o osnivanju subjekta  iz odgovarajućeg registra, 

ne starija od 3 mjeseca 
- preslika važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru s upisanim alatima 

koji su predmet potpore 
- preslika predračuna, ponude, ugovora, računa za prihvatljive troškove za navedenu mjeru 

(prihvatljivi od 1. siječnja 2016.) 
- prijava poreza na dohodak za fizičku osobu/obrtnika za 2014./2015. godinu. 
- račun dobiti i gubitka i bilanca za 2014./2015. godinu. 

 
 
PODNOŠENJE PRIJAVA  

 
Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Crikvenici, Odsjeku za gospodarstvo, turizam i projekte 

na obrascu prijave naznačenom u ovome Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.  
Prijava se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Crikvenice, Ulica kralja Tomislava 
85, Crikvenica, s naznakom ''za Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte – zahtjev za dodjelom 
potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poljoprivrede i ribarstva na području Grada Crikvenice“. 

 
Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave i izvješća o primljenim potporama malih 

vrijednosti podnositelji zahtjeva mogu podići u Gradu Crikvenici, Odsjeku za gospodarstvo, turizam i 
projekte, Ulica kralja Tomislava 85, Crikvenica, ili na internetskoj stranici Grada Crikvenice 
http://www.crikvenica.hr/poduzetnici/za-poduzetnike/mjere-za-poticanje-poduzetnistva.html . 

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ne i više prijava istog 
prijavitelja za istu mjeru.  

 
Dokumente zahtijevane po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad 

Crikvenica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.  
Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju. Odsjek 

za gospodarstvo, turizam i projekte Gradske uprave Grada Crikvenice može zatražiti pojašnjenje ili 
dodatnu dokumentaciju. 

Nepotpune prijave neće se razmatrati.  
 
 

http://www.crikvenica.hr/poduzetnici/za-poduzetnike/mjere-za-poticanje-poduzetnistva.html


 
PROCEDURA DODJELE  

Javni poziv otvoren je do 14. 10. 2016. g., odnosno do iskorištenja sredstava koja su osigurana u 
Proračunu Grada Crikvenice za 2016. godinu.  

Zahtjeve obrađuje i ocjenjuje  Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte.  
 
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI 

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Odsjek za gospodarstvo, turizam i projekte 
Gradske uprave Grada Crikvenice sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male 
vrijednosti.  

Na temelju provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, te prijedloga Odsjeka, gradonačelnik 
Grada Crikvenice dodjeljuje potporu male vrijednosti.  

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.  
 
OSTALE ODREDBE  

Ovaj Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Crikvenice www.crikvenica.hr, a 
obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se u dnevnom tisku.  

  
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 051/ 455-408, 051/ 455-409, te adresi 
elektronske pošte poduzetnici@crikvenica.hr. 


