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 GRAD MALI LOŠINJ 
                 Gradonačelnik 
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Mali Lošinj, 18. listopad 2022. 
 
 
 
        GRADSKO VIJEĆE 

- ovdje 
 
 
 
Predmet: Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Malog  
Lošinja za razdoblje 2022-2023 
 
 Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene novine PGŽ“ br. 26/09, 
32/09, 10/13, 24/17-pročišćeni tekst, 9/18 i 9/21), Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja dostavlja 
se na razmatranje i usvajanje Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na pod-
ručju Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022-2023. 
 Gradonačelnica Grada Malog Lošinja razmatrala je i utvrdila Prijedlog Programa potpora po-
ljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022-2023. 
 Izvjestiteljica o Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 
Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022-2023, bit će gđa Ivka Matošević, univ.spec.oec. - voditeljica 
Odsjeka za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte. 
 
Prilozi: - Zaključak gradonačelnice 
 - Prijedlog Programa 

- Obrazloženje 
- Izvješće sa savjetovanja 
- Mišljenje Ministarstva poljoprivrede 
 

 
 
        Gradonačelnica   
             Ana Kučić, mag. oec., v.r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOSTAVITI: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana – ovdje         



 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA 
GRAD MALI LOŠINJ 
Gradonačelnik 
 
KLASA: 301-02/22-01/01 
URBROJ: 2213/01-01-22-20 
Mali Lošinj, 18. listopad 2022. 
 
 
 

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske 
županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18, 9/21), Gradonačelnica Grada 
Malog Lošinja donijela je slijedeći 

 
 

ZAKLJUČAK 
 
 
Prihvaća se Prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 

Malog Lošinja za razdoblje 2022-2023 te se isti dostavlja Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja na 
razmatranje i usvajanje. 

 
 

 GRADONAČELNICA          
  Ana Kučić, mag.oec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Gradsko vijeće - ovdje 
2. Jedinstveni upravni odjel - ovdje 
3. Pismohrana – ovdje 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21), 
članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 19/13 – pročišćeni tekst, 
137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja („Službene 
novine“ Primorsko – goranske županije broj 26/09, 31/09, 10/13, 24/17, 9/18 i 9/21), Gradsko vijeće 
Grada Malog Lošinja dana ________ 2022. godine, donosi  
 

PROGRAM 
potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju 

na području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022. - 2023. god. 
 
 

I. UVOD 
Članak 1.  

 
(1) Ovim Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Malog Lošinja za 

razdoblje 2022. - 2023.  (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi 
za koje će Grad Mali Lošinj, u razdoblju od 2022. do 2023. godine dodjeljivati potpore 
male vrijednosti te kriterije i postupak dodjele istih. 

 
(2) Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada 

Malog Lošinja. 
 

Članak 2. 
 

(1) Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. 
prosinca 2013. god. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 
na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru („Službeni list” Europske unije L359 od 
24. prosinca 2013.god.), odnosno Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 
2019. god. o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 („Službeni list” Europske unije 
L51 od 22. veljače 2019.god.) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013). 

(2) 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 i količine proizvoda stavljenih na 
tržište 
b) potpora djelatnostima vezanima za izvoz to jest potpora koje su izravno vezane uz 
izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili neke 
druge tekuće troškove  vezane uz izvoznu djelatnost, 
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto izvoznih proizvoda. 

 
(3) Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „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.  

 
(4) Poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje su poduzetnici koji se bave primarnom 

proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu br. 1. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije. 

 
II. KORISNICI 

Članak 3. 
 

(1) Korisnik potpore po odredbama ovog Programa je „jedan poduzetnik” – poljoprivredno 
gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno 
prebivalište na području Grada Malog Lošinja, a koristi poljoprivredne površine odnosno 
uzgaja domaće životinje na području Grada Malog Lošinja. 

 



(2) Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte iz primarne poljoprivredne 
proizvodnje: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna poljoprivredna 
gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti, a koji podmiruju sve obveze prema Gradu Malom Lošinju. 

 
(3) Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje 

potpore. 
 

(4) Za mlade poljoprivrednike koji nemaju više od 40 godina u godini podnošenja Zahtjeva za 
potporu ista će se uvećati za 20 %.   

 
(5) Maksimalni iznos potpore koju podnositelj može ostvariti za vrijeme trajanja ovog Programa 

iznosi maksimalno do 20.000,00 kn. 
 

Članak 4. 
 

(1) Sukladno članku 2. točka 2. uredbe 1408/2103 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 ostvariti 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, većinu glasačkih 
prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 
(2) 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. 
 
III. POTPORE U POLJOPRIVREDI 
 

Članak 5. 
 

Grad Mali Lošinj će u razdoblju 2022. - 2023 godine dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti: 
Mjere sukladne Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 

1. Potpora za ekološku proizvodnju u poljoprivredi 
2. Potpora za edukaciju poljoprivrednika 
3. Potpora za ulaganja u izgradnju sustava za navodnjavanje poljoprivrednih površina 
4. Potpora za razvoj ovčarstva 
5. Potpora za razvoj voćarstva, maslinarstva i vinogradarstva 
6. Potpora za razvoj pčelarstva 
7. Zaštita poljoprivrednih površina i domaćih životinja od divljači 
8. Potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme 
9. Potpora za početak obavljanja djelatnosti OPG-a 

 

1. POTPORA ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU U POLJOPRIVREDI 
 

Članak 6. 
 

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su  poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem tj. prebivalištem na 
području Grada Malog Lošinja,a koja su upisana u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. 

(2) Uvjeti za dodjelu potpore su da stručni nadzor mora biti obavljen od ovlaštene nadzorne 
stanice, provedbu postupka potvrđivanja mora provesti ovlaštena pravna osoba, a 
laboratorijska ispitivanja laboratorij ovlašten od strane nadležnog ministarstva.  



(3) Maksimalni iznos potpore po korisniku je 50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
5.000,00 kuna godišnje. 

 
2. POTPORA ZA EDUKACIJU POLJOPRIVREDNIKA 

 
Članak 7. 

 
(1) Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem tj. prebivalištem na 

području Grada Malog Lošinja,a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 
(2) Uvjeti za dodjelu potpore su da nositelj tečaja mora imati rješenje izdano od institucije 

ovlaštene od nadležnog ministarstva za provođenje edukacije po posebnim programima ili 
zakonski obavezne edukacije uz uvjet da se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonom propisani.  

(3) Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje troškova tečaja za stjecanje znanja i vještina 
potrebnih za obavljanje poslova na poljoprivrednim gospodarstvima uz uvjet da se upisuju u 
radnu knjižicu ili su zakonom propisani.  

(4) Maksimalni iznos potpore po korisniku je 33% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
1.000,00 kuna godišnje. 

 
3. POTPORA ZA ULAGANJA U IZGRADNJU SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE 

POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA 
Članak 8. 

 
(1) Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem tj. prebivalištem na 

području Grada Malog Lošinja, a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te 
u ARKOD sustavu imaju evidentirane poljoprivredne površine. 

(2) Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje nabave opreme za navodnjavanje, za obnovu 
zapuštenih lokvi i bunara te izgradnju akumulacija i sl.  

(3) Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
3.000,00 kn godišnje. 

 
 
4. POTPORA ZA RAZVOJ OVČARSTVA 
 

Članak 9. 
 

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem tj. prebivalištem na 
području Grada Malog Lošinja, a koja su upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja. 

(2) Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje veterinarskih usluga, označavanja stoke (markice 
i bolusi) i nabave stočne hrane za prihranu stoke. 

(3) Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
10.000,00 kn godišnje. 

 
5. POTPORA ZA RAZVOJ VOĆARSTVA, MASLINARSTVA I VINOGRADARSTVA 
 

Članak 10. 
 

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem tj. prebivalištem na 
području Grada Malog Lošinja, a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te 
u ARKOD sustavu imaju evidentirane poljoprivredne površine. 

(2) Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje nabave sadnog materijala, troškova analize tla te 
armature i žice za trajne nasade i vinograde. 

(3) Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
3.000,00 kn godišnje. 

 
6. POTPORA ZA RAZVOJ PČELARSTVA  
 

Članak 11. 
 



(1) Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem tj. prebivalištem na 
području Grada Malog Lošinja, a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i 
u Evidenciju pčelara i pčelinjaka. 

(2) Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje izdataka za nabavu novih košnica, nove pčelarske 
opreme, nabave prihrane i novih pčelinjih zajednica. 

(3) Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
3.000,00 kuna godišnje. 

 
7. ZAŠTITA POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA I DOMAĆIH ŽIVOTINJA OD DIVLJAČI 
 

Članak 12. 
 

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem tj. prebivalištem na 
području Grada Malog Lošinja, a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te 
u ARKOD sustavu imaju evidentirane poljoprivredne površine. 

(2) Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje izdataka za ograđivanje poljoprivrednih površina 
što uključuje troškove nabave električnog pastira i pripadajuće opreme, žice i stupova te 
repelenata za divljač. 

(3) Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
3.000,00 kuna godišnje. 
 

 
8. POTPORA ZA NABAVU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME 
 

Članak 13. 
 

(1) Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem tj. prebivalištem na 
području Grada Malog Lošinja, a koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te 
u ARKOD sustavu imaju evidentirane poljoprivredne površine. 

(2) Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje izdataka nabave poljoprivredne mehanizacije i 
opreme. 

(3) Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% dokumentiranih izdataka, a najviše do 
4.000,00 kn godišnje. 

 

9. POTPORA ZA POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI OPG-A I SOPG-A 
 

Članak 14. 
 

(1) Potpore za početak obavljanja djelatnosti OPG-a i SOPG-a mogu koristiti fizičke osobe koje 
imaju prebivalište na području Grada Malog Lošinja, a koje su u periodu od 01.01.2022. do 
31.12.2023. godine započele ili će započeti obavljanje obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva (OPG-a) ili samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG-a). 

 
(2) Iznos potpore čini jednokratna potpora u iznosu od 10.000,00 kuna. 

 
Članak 15. 

 
 Jedan korisnik može ostvariti potporu po više mjera ovog Programa pod uvjetom da njihov 
zbroj ne prelazi iznos od 10.000,00 kn godišnje. 
 
 
IV. NAČIN DODJELE POTPORE I IZVJEŠĆIVANJE 

 
Članak 16. 

 

(1) Za provedbu mjera iz ovog Programa gradonačelnik Grada Malog Lošinja raspisuje javni 
poziv. 



(2) Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Grada Malog Lošinja, u kojem će se 
utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom 
dokumentacijom. Obavijest o objavljenom pozivu objavit će se na Radio Lošinju-radio 
Jadranka. 

(3) Prijava na javni poziv podnosi se Gradu Malom Lošinju, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za 
proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte, u pisanom obliku. 

(4) Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu 
prijave i javnom pozivu. Prijave se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do 
utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. 

(5) Dopuštenost potpore sukladno ovom Programu ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu potpora 
koje imenuje gradonačelnik Grada Malog Lošinja. 

(6) Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 5. ovog članka, 
gradonačelnik Grada Malog Lošinja na prijedlog Povjerenstva iz st. 5. ovog članka, dodjeljuje 
potporu sukladno ovom Programu. S korisnikom potpore sklapa se Ugovor. 

 
Članak 17. 

 
(1) Korisnici potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Malog Lošinja dužni su podnijeti 

izvješće o namjenski utrošenim sredstvima do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu 
godinu, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti OPG-a i SOPG-a. 

 
(2) Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 18. 

 
(1) Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog Programa.  

(2) Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen 
pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne 
godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore. 

(3) Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio 
zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor 
javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena. 

(4) Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. 

 
Članak 19. 

 
(1) Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u ''Službenim 

novinama“ Primorsko-goranske županije i ostaje na snazi do 31.12.2023. godine. 
(2) Ugovori o dodjeli potpora mogu se zaključivati do 31.12.2023. godine ili do iskorištenja 

osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Malog Lošinja. 
 
KLASA:301-02/22-01/01 
URBROJ: 2213/01-01-22- 
Mali Lošinj, ________, 2022. 
 

GRAD  MALI LOŠINJ 
GRADSKO VIJEĆE 

 
Predsjednik 

Dubravko Devčić, dr.med.vet. 
 
 

 



 
 
 
 

Obrazloženje 
Uz Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Malog Lošinja za 

razdoblje 2022.-2023.god. 
 

 
Člankom 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ RH, br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21) 
propisano je da su jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave davatelji državne potpore te 
sredstva za državne potpore osiguravaju u svom proračunu. Davatelj državne potpore može davati 
potpore nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Ministarstva. 
 
Dana 24. kolovoza 2022. godine Grad Mali Lošinj zaprimio je temeljem članka 37. stavka 1. Zakona 
o poljoprivredi („Narodne novine“ RH, br. 118/18, 42/20, 127/20, 52/21) pozitivno mišljenje 
Ministarstva poljoprivrede na prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 
Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022.-2023.god. 
 
Temeljem navedenog mišljenja Program predstavlja potporu male vrijednosti koja zbog svog iznosa 
ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država 
članica EU te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 
 
Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022. - 2023.  
utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Mali Lošinj, u razdoblju od 2022. do 2023. 
godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriterije i postupak dodjele istih. 
 
Za prijedlog Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Malog Lošinja za 
razdoblje 2022. – 2023. god. provedeno je javno savjetovanje od 23. lipnja do 23. srpnja 2022. 
godine, o čemu je sastavljeno Izvješće koje je objavljeno na web stranicama Grada www.mali-
losinj.hr. 
 
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja donošenje Programa 
potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022. – 2023. 
god. 
 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44155
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46252
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=48694
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44157
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44155
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46252
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=48694
http://www.mali-losinj.hr/
http://www.mali-losinj.hr/


 

     
          REPUBLIKA HRVATSKA 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
               GRAD MALI LOŠINJ 
             
KLASA: 301-02/22-01/01 
URBROJ: 2213/01-01-22-10 
Mali Lošinj, 02.08.2022.godine 
  

IZVJEŠĆE 
o provedenom savjetovanju sa javnošću 

 

Naziv dokumenta Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Grada Malog Lošinja za razdoblje 2022.-

2023.god. 

Razdoblje savjetovanja (početak i  
završetak) 

23.06.2022. -  23.07.2022. 

Način objave savjetovanja Internetska stranica Grada Malog Lošinja 

Predstavnici javnosti koji  
su dostavili svoja očitovanja 

Analiza dostavljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga 

1. Višnja Morić 
Datum dostave:  
10.07.2022 

Primjedba: 

„Maksimalni iznos potpore koju podnositelj može ostvariti za vrijeme 
trajanja ovog Programa iznosi maksimalno do 20.000,00 kn. 

Primjedba se prihvaća obzirom da je cilj omogućiti dobivanje potpora što 
većem broju poduzetnika. 

2. Višnja Morić 
Datum dostave:  

10.07.2022 

Primjedba: 

„Prihvatljivi korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem 
tj. prebivalištem na području Grada Malog Lošinja, a koja su upisana u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i u Evidenciju pčelara i pčelinjaka“ 

Primjedba se prihvaća obzirom se radi o ispravljanju tehničke pogreške. 
3. Višnja Morić 
Datum dostave:  
10.07.2022 

Primjedba: 

„Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje izdataka za nabavu novih 
košnica, nove pčelarske opreme, nabave prihrane i novih pčelinjih 
zajednica“ 



Primjedba se prihvaća obzirom se radi o ispravljanju tehničke pogreške. 

4. Višnja Morić 
Datum dostave:  
10.07.2022 

Primjedba: POTPORA ZA POČETAK OBAVLJANJA DJELATNOSTI 
OPG-A I SOPG-A 
 
„Potpore za početak obavljanja djelatnosti OPG-a i SOPG-a mogu koristiti 
fizičke osobe koje imaju  
prebivalište na području Grada Malog Lošinja, a koje su u periodu od 
01.01.2022. do 31.12.2023. godine započele ili će započeti obavljanje  
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) ili samoopskrbnog 
poljoprivrednog gospodarstva (SOPG-a). 
 
Primjedba se prihvaća obzirom se radi o ispravljanju tehničke pogreške. 

5. Višnja Morić 
Datum dostave:  
10.07.2022 

Primjedba: Članak 17.stavak 1. Korisnici potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoju Grada Malog Lošinja dužni su podnijeti izvješće o namjenski 
utrošenim sredstvima do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu 
godinu, odnosno dokaz o početku obavljanja djelatnosti OPG-a i SOPG-
a.. 
 
Primjedba se prihvaća obzirom se radi o ispravljanju tehničke pogreške. 

6.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 1.stavak 1. Ovim Programom potpora..., u razdoblju 
od 2022.-2025… 
Predlaže se da se predmetni Program provodi kroz cijeli mandat. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju za predloženo razdoblje 
mijenjat će se sukladno trendovima razvoja poljoprivrede. 

7.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 8. Stavak 3. Maksimalan iznos potpore po korisniku 
je 50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 5.000,00 kn. 
 
Primjedba se ne prihvaća jer je namjera da se Programom obuhvati što 
veći broj poljoprivrednika. 

8.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 9. novi stavak 
Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje ograđivanje poljoprivredne 
površine. Obzirom da se radi o mjeri za potporu razvoja ovčarstva i da 
se svakodnevno većina nas sretne sa ovcom na cesti, potrebno je isto 
tako potaknuti poljoprivrednike na ograđivanje poljoprivrednih parcela u 
svom vlasništvu kako bi se isto spriječilo. 
 
Primjedba se ne prihvaća obzirom da je definirana u članku 12. stavak 
2. 
 

9.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 9. Stavak 3. Maksimalan iznos potpore po korisniku 
je 50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 10.000,00 kn godišnje. 
Kroz cijeli program predlažemo povećanje postotka dokumentiranih 
izdataka, kao i maksimalan godišnji iznos. 
 
 
Primjedba se ne prihvaća jer je namjera da se Programom obuhvati što 
veći broj poljoprivrednika. 



10.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 10. stavak 3. Maksimalan iznos potpore po korisniku 
je 50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 10.000,00 kn godišnje. 
Kroz cijeli program predlažemo povećanje postotka dokumentiranih 
izdataka, kao i maksimalan godišnji iznos. 
 
 
Primjedba se ne prihvaća jer je namjera da se Programom obuhvati što 
veći broj poljoprivrednika. 

11.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 11. stavak 1. Prihvatljivi korisnici potpore su 
poljoprivredna gospodarstva, odnosno u Evidenciju pčelara i pčelinjaka 
sa sjedištem tj. prebivalištem na području Grada Malog Lošinja, a koja 
su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te u ARKOD 
sustavu imaju evidentirane poljoprivredne površine. 
 
Izmijenjeno putem ispravka tehničke pogreške. 

12.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 11. Novi stavak. Potpora se dodjeljuje za 
subvencioniranje izdataka za nabavu selekcioniranih matica, rojeva, 
košnica, pčelarske opreme, zamjena satnih osnova na okvirima košnica 
(do 5 kg po košnici), nabava prihrane, opreme za fizičku zaštitu košnica 
(ograđivanje košnica), nabava video nadzorne opreme te troškovi 
analize meda. Obzirom da se potpora za razvoj pčelarstva odnosi samo 
na potporu izdataka za ograđivanje poljoprivredne površine, za što već 
postoji posebna mjera koja ne uključuje pčelarstvo, a trebala bi, 
potrebno je ovoj mjeri dodati i izdatke za očuvanje i povećanje pčelinjeg 
fonda čemu bi se pridonijelo povećanju broja pčelara i broja košnica, 
opremanje pčelara sa pčelarskom opremom, očuvanje i povećanje 
pčelinjeg fonda te olakšanje plasmana gotovih pčelinjih proizvoda. 
 
Izmijenjeno putem ispravka tehničke pogreške. 

13.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 11. stavak 3. Maksimalan iznos potpore po korisniku 
je 50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 10.000,00 kn godišnje. 
Kroz cijeli program predlažemo povećanje postotka dokumentiranih 
izdataka, kao i maksimalan godišnji iznos. 
 
Primjedba se ne prihvaća jer je namjera da se Programom obuhvati što 
veći broj poljoprivrednika. 

14.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 13. stavak 3. Maksimalan iznos potpore po korisniku 
je 50% dokumentiranih izdataka, a najviše do 10.000,00 kn godišnje. 
Kroz cijeli program predlažemo povećanje postotka dokumentiranih 
izdataka, kao i maksimalan godišnji iznos. 
 
 
Primjedba se ne prihvaća jer je namjera da se Programom obuhvati što 
veći broj poljoprivrednika. 

15.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
19.07.2022 

Primjedba: Članak 14. Potpore za početak obavljanja djelatnosti OPG-a 
mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada 
Maloga Lošinja, a koje su u najmanje 2 godine od dana objave javnog 
poziva započele obavljanje djelatnosti poljoprivrednog gospodarstva 
pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika 
poreza na dohodak. Obzirom da u 2021.godini nije bilo poticaja nije u 
redu ograničavati novonastale poljoprivrednike na 2022.godinu. 
 
Primjedba se ne prihvaća. Program se odnosi na razdoblje od 
01.01.2022., te se u obzir uzimaju OPG-i i SOPG-i osnovani u 
2022.godini. 



16.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
19.07.2022 

Primjedba: Članak 15. Jedan korisnik može ostvariti potporu po više 
mjera ovog Programa pod uvjetom da njihov zbroj ne prelazi iznos od 
20.000,00 kn godišnje. Iznos je potrebno izjednačiti kao što je navedeno 
u Programu potpora za poduzetništvo. Poljoprivredu je potrebno poticati 
u istoj mjeri kao i poduzetništvo tako da nema potrebe da se za 
poljoprivrednike izdvaja godišnje najviše 10.000,00 kn, a za poduzetnike 
20.000,00 kn. 
Primjedba se ne prihvaća jer je namjera da se Programom obuhvati što 
veći broj poljoprivrednika. 

17.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
19.07.2022 

Primjedba: U dijelu NAČIN POTPORA I IZVJEŠČIVANJE potrebno je 
navesti potrebnu dokumentaciju koja se dostavlja prilikom podnošenja 
zahtjeva za dodjelu potpora, a obzirom da to nije navedeno ni u jednom 
dijelu Programa. Također potrebno je navesti dokumentaciju koju 
korisnici potpora moraju priložiti. Mora biti definirano Programom kako bi 
se mogao u zakonskim odredbama objaviti Javni poziv. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Programom su definirani uvjeti dodjele poticaja, dok će javni poziv 
definirati potrebnu dokumentaciju. 

18.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba:  
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22), Grad Mali Lošinj kao tijelo javne vlasti 
obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o 
svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama. Slijedom 
navedenog, poduzetnik podnošenjem Zahtjeva za potporu koja sadrži 
njegove osobne podatke daje privolu Gradu Malom Lošinju da prikuplja, 
obrađuje, pohranjuje i prenosi njegove osobne podatke u svrhu:  
- obrade zahtjeva za dodjelu potpora,  
- oglašavanja i objavljivanja na službenim mrežnim i ostalim stranicama 
i očevidnicima Grada Mali Lošinj te registrima nadležnih Ministarstava, - 
sklapanja ugovora u vezi s predmetom zahtjeva, sve uz primjenu 
obvezujućih odredbi Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u 
vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka 
(u nastavnom tekstu Opća uredba), Zakona o provedbi Opće uredbe o 
zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) od 10 9. svibnja 2018. 
godine, te ostalih nacionalnih propisima kojima se regulira zaštita 
osobnih podataka. 
Dodati poseban članak radi poštivanja zakonskih odredbi. 
Grad Mali Lošinj je sukladno Zakonu o državnim potporama i Zakonu o 
pravu na pristup informacijama dužan javno objaviti popis korisnika po 
dodijeljenim potporama na svojim mrežnim stranicama. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Javnim pozivom definirat će se potrebna dokumentacija s priloženom 
izjavom o korištenju osobnih podataka. 

19.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 19. Stavak 2. Ugovori o dodjeli potpora mogu se 
zaključivati do 31.12.2023. godine. Ukoliko Program vrijedi do 
određenog datuma, ne može se navoditi …ili do iskorištenja osiguranih 
sredstava za ovu namjenu.. 
 
Primjedba se ne prihvaća jer se sredstva mogu iskoristiti i prije isteka 
trajanja Programa 



20.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Dodati članak/stavak: 
 
Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu 
na temelju neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu 
primio potporu iz drugih izvora, ili se utvrdi da sredstva potpore nisu 
namjenski utrošena, korisnik potpore dužan je dobivena sredstva 
uvećana za zakonsku kamatu koja se obračunava od dana primitka 
potpore vratiti u proračun Grada Maloga Lošinja, te se isključuje iz svih 
mjera potpore do trajanja ovog Programa. 
 
Primjedba se ne prihvaća. Ugovorom o dodjeli potpora obvezuje se 
primatelja potpore dostava izvješća o namjenskom utrošku sredstava. 

21.Jasmina Fuks, 
HSLS 
Datum dostave:  
20.07.2022 

Primjedba: Članak 19. Stupanjem na snagu ovog Programa, kao i 
Programa mjera poticanja poduzetništva, ukida se Pravilnik o načinu 
dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i 
srednje poduzetništvo, objavljen u Službenim novinama PGŽ, broj 29/14 
i 17/15. Obzirom da predmetni Pravilnik određuje mjere, korisnike, 
kriterije, način dodjele i korištenje sredstava potpora za poljoprivrednike, 
obrtnike, mala i srednja trgovačka društva na području Grada Maloga 
Lošinja, dok se predmetnim Programima utvrđuju ciljevi, vrste mjera, 
uvjeti za dodjelu, korisnici, način i postupak odobrenja te sredstva za 
realizaciju mjera, a kako se prethodnim nezakonitim programom 
poništenim od strane Visoko upravnog suda isti nije mogao ukinuti jer 
akt Gradonačelnika ne može ukinuti akt Gradskog vijeća, isti je potrebno 
sad ukinuti. 
 
Primjedba se ne prihvaća. Navedeni Pravilnik ukinut je Odlukom 
Visokog upravnog suda. 
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