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 Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. 
»Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i 
akvakulture« - do 1. ožujka 2016. godine 

 Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.4. 
»Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« - do 1. 
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NATJEČAJI (1) 



 Administrativnu obradu obavlja Uprava 
ribarstva kao Upravljačko tijelo – tehničke i 
ekonomske analize APPRRR 

 Isplate korisnicima obavlja APPRRR 

 

 

NATJEČAJI (2) 



 Zahtjev za potporu se sastoji od obrasca Zahtjeva za 
potporu i popratne dokumentacije koja je navedena u 
Prilogu I. Natječaja 

 Popunjava se u elektronskom obliku, ovjerava od strane 
odgovorne osobe korisnika te se sa priloženom 
dokumentacijom dostavlja, preporučenom poštom s 
povratnicom ili osobno 

ZAHTJEV ZA POTPORU (1) 



 U sklopu administrativne kontrole utvrđuje se 
pravovremenost, potpunost te udovoljavanje 
propisanim uvjetima i kriterijima 

 Zahtjevi za potporu se obrađuju prema redoslijedu 
zaprimanja 

ZAHTJEV ZA POTPORU (2) 



 Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za 
potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi 
temeljem kriterija za odabir, ali će samo za potpune, 
pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu biti 
izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova 

ZAHTJEV ZA POTPORU (3) 



U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i 
provjere ukupnog traženog iznosa potpore, kojeg su naveli 
korisnici u Zahtjevu za potporu, utvrdi da ima dovoljno raspoloživih 
sredstava, Upravljačko tijelo će po završetku administrativne 
kontrole donijeti  
 Odluku o dodjeli sredstava za potpune, pravovremene i 

prihvatljive Zahtjeve za potporu, ili 
 Odluku o odbijanju za nepotpune i/ili nepravovremene i/ili 

neprihvatljive Zahtjeve za potporu 

DONOŠENJE ODLUKA (1) 



U slučaju kada se utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve 
korisnike, prema iznosima traženima u okviru Zahtjeva za potporu, Upravljačko 
tijelo će po završetku administrativne kontrole donijeti 
 Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava za potpune, pravovremene i 

prihvatljive Zahtjeve za potporu, ili   
 Odluku o odbijanju za nepotpune i/ili nepravovremene i/ili neprihvatljive 

Zahtjeve za potporu. 
 
Nakon završetka postupka rješavanja po prigovorima, po potrebi se ponovno administrativno 
kontroliraju određeni zahtjevi za potporu uzimajući u obzir odluke Povjerenstva za odlučivanje po 
prigovorima te se izrađuje konačna rang-lista. Prema raspoloživim sredstvima se određuje prag te 
se korisnicima iznad praga donosi Odluka o dodjeli sredstava, a korisnicima ispod praga Odluka o 
odbijanju zbog nedostatnosti raspoloživih sredstava 

DONOŠENJE ODLUKA (2) 



 Zahtjev za isplatu podnose korisnici kojima je donesena Odluka 
o dodjeli sredstava nakon završetka ulaganja/aktivnosti koje je 
predmet potpore, tj. zahtjevom za isplatu moraju biti 
obuhvaćeni svi plaćeni računi koji prilikom podnošenja moraju 
biti u cijelosti plaćeni.  

 

ZAHTJEV ZA ISPLATU (1) 



 Zahtjev za isplatu se sastoji od obrasca Zahtjeva za isplatu i popratne 
dokumentacije  

 Obrazac Zahtjeva za isplatu će korisnik moći preuzeti s mrežnih stranica 
Uprave ribarstva, a dokumentacija koju će korisnik uz isti morati priložiti će 
biti definirana Odlukom o dodjeli sredstava 

 Obrazac se popunjava  u elektronskom obliku, ovjerava od strane odgovorne 
osobe korisnika te se sa priloženom dokumentacijom dostavlja, 
preporučenom poštom s povratnicom ili osobno 
 
 

ZAHTJEV ZA ISPLATU (2) 



 Za nepravovremeno podnesene i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za 
isplatu Upravljačko tijelo će korisniku izdati Odluku o odbijanju 
Zahtjeva za isplatu, tj. smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga 
ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena te 
korisniku neće biti isplaćena potpora (djelomično ili u cijelosti) 
neovisno o tome da li mu je prethodno donesena Odluka o dodjeli 
sredstava.  

 

 

ZAHTJEV ZA ISPLATU (3) 



Nakon provedene administrativne kontrole Zahtjeva za isplatu i 
kontrole na terenu, Upravljačko tijelo će donijeti: 

 Odluku o isplati, ili 

 Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu 
 

Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog neispunjavanja uvjeta propisanih ovim 
Pravilnikom i Natječajem, neprihvatljivosti svih troškova navedenih u Zahtjevu za isplatu, 
onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu ili negativnog nalaza kontrole na terenu te 
utvrđene nepravilnosti ukoliko utvrđeni nepravilni iznos prelazi 50% ukupnih prihvatljivih 
troškova ili je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru.  

DONOŠENJE ODLUKA (1) 



 promjene podataka o korisniku, ali pod uvjetom da je moguće utvrditi da se radi 
o istom korisniku koji je podnio Zahtjev za potporu, tj. da takve promjene ne 
utječu na postupak odobravanja i odabira za dodjelu potpore. To su, na primjer, 
sljedeće promjene: promjene naziva korisnika, osobe ovlaštene za zastupanje, 
adrese sjedišta, imena banke i/ili broja žiro-računa banke/IBAN, model i/ili poziv 
na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva.  
U ovom slučaju, korisnik je dužan od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka razdoblja od 
pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava Upravljačkom tijelu podnijeti Zahtjev 
za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka. 

 
 promjenu podataka koji su temelj za provjeru udovoljavanja uvjetima i kriterijima 

prihvatljivosti 
U ovom slučaju, korisnik je dužan od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava do isteka 
razdoblja od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava Upravljačkom tijelu 
podnijeti Zahtjev za odobrenje promjene neposredno nakon njihovog nastanka. 

 

PROMJENE U OKVIRU OPERACIJE 



U slučaju da korisnik iz nekog razloga želi odustati od dodjele 
potpore, dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje. Isto se može 
podnijeti:   

 u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno 
prije izdavanja Odluke 
U ovom slučaju Upravljačko tijelo će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će 
korisniku izdati Potvrdu o odustajanju 

 nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava  
U ovom slučaju Upravljačko tijelo će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze. 

 

ODUSTAJANJE OD OPERACIJE 



Povrat sredstava se provodi temeljem Odluke o povratu koju 
izdaje Upravljačko tijelo i to u slučaju: 

 

 administrativne pogreške/pogrešne isplate 

 nepravilnosti utvrđene nakon isplate 

 

 

POVRAT SREDSTAVA 



PRIGOVORI (1) 

Tip akta 
Imam li pravo prigovora 

na ovaj akt? 

Odluka o dodjeli sredstava DA 

Odluka o odbijanju  DA 

Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava  DA 

Izmjena odluke o dodjeli sredstava  NE 

Odluka o odobrenju promjena NE 

Odluka o odbijanju promjena NE 

Potvrda o odustajanju NE 

Izjava o poništenju obveze  NE 

Odluka o povratu sredstava NE 

Odluka o isplati  NE 

Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu DA 

Izmjena Odluke o isplati NE 



 Korisnik može prigovore podnijeti u roku od petnaest 
(15) dana od dana zaprimanja akta na kojeg se 
prigovor podnosi.  

 Prigovori se podnose Povjerenstvu za rješavanje po 
prigovorima koje imenuje ministar poljoprivrede. 

PRIGOVORI (2) 



Hvala na pažnji 

Kontakt: 
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva 
e-mail: eufondovi.ribarstvo@mps.hr  
web: www.mps.hr/ribarstvo  

mailto:eufondovi.ribarstvo@mps.hr
mailto:eufondovi.ribarstvo@mps.hr
http://www.mps.hr/ribarstvo

