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UPUTE ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA O NAČINU PODNOŠENJA ZAHTJEVA TE 

POSTUPKU PROCJENE ZAHTJEVA I DONOŠENJA ODLUKA O DODJELI POTICAJNIH 

SREDSTAVA KROZ MJERU POTPORE RADU ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA MJERU POTPORE RADU ZADRUGA HRVATSKIH BRANITELJA 

 

 

I. SVRHA DODJELE NOVČANE POTPORE KROZ MJERU POTPORE RADU ZADRUGA 

HRVATSKIH BRANITELJA 

 

Ministarstvo branitelja, a u cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog 

uključivanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja 

kroz zadruge, daje novčanu i drugu potporu za osnivanje i rad zadruga hrvatskih branitelja, kao 

posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje 

djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. 

 

 

II. PLANIRANI BROJ ZAHTJEVA KOJI JE MOGUĆE ODOBRITI 

 

U tekućoj proračunskoj godini (2016.) Ministarstvo branitelja može dodijeliti potporu za 8-10 novih 

zadruga koje kvalitetnim poslovnim planom i brojem zadrugara-hrvatskih branitelja, odnosno djece 

smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete propisane Javnim 

pozivom. 

 

 

III. OSNOVNI UVJETI KOJI TREBAJU BITI ISPUNJENI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV 

 

Osnovni kriterij je da zadruga koja želi kandidirati za novčanu potporu kroz ovu mjeru ima najmanje 

12 članova (fizičkih osoba), od čega najmanje osam osoba sa utvrđenim statusom hrvatskog 

branitelja ili djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, da je zadruga 

registrirana pri Trgovačkom sudu i upisana u sudski registar prije objave Javnog poziva, da članovi 

zadruge koja traži novčanu potporu kroz ovu mjeru nisu ujedno članovi i druge (ili drugih) zadruga 

zadruga-korisnice potpora Ministarstva branitelja ranijih godina namijenjenih zadrugama (tzv. 

„dvostruko članstvo“), da zadruga prethodno nije bila korisnica Mjere poticanja osnivanja zadruga 

hrvatskih branitelja, odnosno Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja te da s osnove javnih 

davanja nema utvrđenog duga od strane nadležne Porezne uprave. 

 

Ujedno, ukoliko je zadruga koja se prijavljuje na Javni poziv registrirana prije 31. ožujka 2011. 

godine, potrebno je dokazati usklađenost s Zakonom o zadrugama (NN 34/11). 

 

Ukoliko je zadruga prethodno bila korisnica Mjere potpore za proširenje postojeće djelatnosti ili 

potpore temeljem zajedničkog Natječaja za dodjelu sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost i Ministarstva branitelja radi zajedničkog financiranja projekata zadruga hrvatskih 

branitelja u području zaštite okoliša, namjenski utrošak realizirane novčane potpore mora biti u 

potpunosti opravdan odgovarajućim dokazima. 

 

Ako je zadruga u razdoblju od protekle tri fiskalne godine (od 1. siječnja 2014. godine do dana 

podnošenja zahtjeva) ostvarila potpore u ukupnom iznosu većem od 200.000,00 eura (u kunskoj 

protuvrijednosti), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa, 

odnosno većem od 15.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu 

proizvodnju sukladno pravilima iz Uredbi Europske komisije broj 1407/2013 i broj 1408/2013, 

navedenih u točki V, VI i VII ovog javnog poziva, ne smatra se prihvatljivim prijaviteljem na ovaj 

javni poziv, odnosno zahtjev takve zadruge neće biti razmatran. 

 



 

2 

Zadruga čiji je upravitelj i/ili predsjednik skupštine ujedno zaposlenik ili član uže obitelji 

(suprug/supruga, dijete, roditelj) osoba uključenih u provedbu Programa, neće se smatrati 

prihvatljivim podnositeljem zahtjeva na ovaj javni poziv. 

 

Navedeni uvjeti smatraju se formalnim uvjetima Javnog poziva i svi su taksativno pobrojani u 

točki II Javnog poziva, te da bi prijava zadruge bila valjana svi uvjeti propisani Javnim pozivom 

(ukupno njih 12)  moraju biti kumulativno ispunjeni. 

 

 

IV. IZNOS POTPORE 

 

Novčana potpora kroz ovu mjeru iznosi 150.000,00 kuna, a nepovratna je ukoliko se utroši namjenski 

(što je potrebno dokazati odgovarajućom dokumentacijom), sukladno odobrenom poslovnom planu i 

preuzetim ugovornim obvezama. 

 

Zadruge koje se bave ekološkom proizvodnjom te posjeduju potrebne certifikate imaju prednost pri 

rješavanju zahtjeva (mogu ostvariti veći broj bodova prilikom procjene zahtjeva) te im se u slučaju 

pozitivnog rješavanja zahtjeva odobrava do 20% veći iznos potpore u odnosu na propisani iznos za 

Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja (tada potpora iznosi 180.000,00 kuna). 

 

Način i dinamika isplate sredstava opisana je u točki IV Javnog poziva. 

 

 

V. KAKO PODNIJETI ZAHTJEV? 

 

Zahtjev za korištenje Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja podnosi se Ministarstvu 

branitelja na adresu: Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1, isključivo u vrijeme trajanja Javnog poziva, na 

propisnom obrascu i uz priloženu svu propisanu dokumentaciju, jedino putem pošte ili osobno, u 

zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja“. 

U obrascu zahtjeva svi traženi podaci moraju biti popunjeni i čitko upisani. 

 

Zahtjevi za korištenje Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja i pripadajuća dokumentacija 

dostavljena na neki drugi način (na primjer faksom ili e-mailom) bit će odbijeni. 

 

Sva eventualna pitanja vezana za Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, 

slanjem upita na sljedeću adresu: zadruge@branitelji.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za 

podnošenja zahtjeva, odnosno najkasnije 21. travnja 2016. godine. Odgovori na dostavljena pitanja 

bit će javno objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva (branitelji.gov.hr) najkasnije 7 dana prije 

isteka roka za dostavu zahtjeva, odnosno 29. travnja 2016. godine. Navedena e-mail adresa služi 

isključivo za svrhu informiranja o otvorenom Javnom pozivu te će prije i nakon navedenih rokova 

biti deaktivirana. 

Ministarstvo nije obvezno davati daljnje informacije o postupku provedbe Javnog poziva nakon 

navedenog datuma. 

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih podnositelja zahtjeva, Ministarstvo ne može 

davati mišljenja o prihvatljivosti zahtjeva, aktivnosti ili troškova navedenih u poslovnom planu i 

obrascu proračuna prije donošenja odluke od strane Stručnog tima. 

 

 

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Dokumentacija navedena u točki XIV Javnog poziva (od rednog broja 1. do rednog broja 17., te 

iznimno 18. i 19. ukoliko je zadruga registrirana kao ekološki proizvođač) i na prijavnom obrascu, 

obvezna je za sve podnositelje zahtjeva. Da bi zahtjev mogao ući u obradu, odnosno da bi se 

smatralo da je dostavljena dokumentacija potpuna, uz zahtjev je potrebno dostaviti isključivo 

cjelokupnu propisanu dokumentaciju, i to na način i u oblicima propisanim u točki XIV Javnog 

poziva. 
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Prilikom dostave prijave zadruge na Javni poziv, sva propisana dokumentacija iz točke XIV 

Javnog poziva mora biti označena pripadajućim rednim brojem iz navedene točke, npr. 

„Prijavni obrazac“ potrebno je označiti brojem 1., „Obrazac proračuna“ brojem 2. itd. 

 

Bez dostavljene cjelokupne propisane dokumentacije uz zahtjev, isti se smatra nepotpunim te neće 

biti razmatran (čak i u slučaju kada nedostaje samo jedan traženi dokument za jednog od članova 

zadruge, ili ukoliko dokumentacija nije dostavljena u traženom obliku, npr. preslika ovjerenog 

ugovora, original ne stariji od 15 dana, preslika ovjerena od strane određene institucije i slično). 

 

Popis članova zadruge (Prilog 1) mora biti ovjeren pečatom zadruge i potpisan od strane upravitelja 

zadruge, te ukoliko u istom podaci nisu u potpunosti ispunjeni, ili isti nije priložen uz zahtjev, zahtjev 

se ne smatra potpunim te neće biti razmatran. Ukoliko u zadruzi ima više od 15 članova zadruge, 

potrebno je na poseban list papira ispisati sve tražene podatke navedene u Prilogu 1, za svakog 

člana zadruge, obzirom da su ti podaci potrebni radi vođenja evidencije o članovima zadruga 

hrvatskih branitelja. Ukoliko traženi podaci ne budu navedeni u potpunosti i za svakog člana zadruge, 

zahtjev će se smatrati nepotpunim i neće ući u daljnju obradu. 

 
Osnovni podaci o članovima zadruge (Prilog 2) potrebno je umnožiti onoliko puta koliko je članova 

zadruge navedeno u popisu članova zadruge (Prilog 1) ili je sve tražene podatke u istovjetnom obliku 

(podrazumijeva navođenje svih elemenata sadržanih u Prilogu 2) potrebno navesti na posebnom listu 

papira, i obvezno ih je potrebno dostaviti za svakog člana zadruge te za upravitelja, obzirom da su 

ti podaci potrebni radi vođenja evidencije o članovima zadruga hrvatskih branitelja. Ukoliko traženi 

podaci ne budu navedeni u potpunosti i za svakog člana zadruge, zahtjev će se smatrati nepotpunim i 

neće ući u daljnju obradu. 

 

Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti i državnim potporama (Prilog 3) mora biti 

popunjena (čak i ukoliko zadruga nije bila korisnica potpora male vrijednosti, što također treba biti 

naznačeno), potpisana od strane upravitelja i ovjerena pečatom zadruge te ukoliko u istoj podaci nisu u 

potpunosti ispunjeni, ili ista nije priložene uz zahtjev, zahtjev se ne smatra potpunim te neće biti 

razmatran. Navedena izjava potrebna je radi ispunjavanja pravila iz Uredbe Komisije (EU) br. 

1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na de minimis potpore i Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u 

poljoprivrednom sektoru, a detalji koji se odnose na podnositelje zahtjeva po ovom javnom pozivu 

navedeni su u točkama V, VI, VII, VIII i XVI Javnog poziva. 

 

Obrazac proračuna sastoji se od dva dijela: Opisa troška za djelatnosti primarne poljoprivredne 

proizvodnje te Opisa troška za djelatnosti koje se ne odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. 

 

Opis troška za djelatnosti primarne poljoprivredne proizvodnje dužne su popuniti zadruge hrvatskih 

branitelja koje se bave primarnom poljoprivrednom djelatnošću i to na način da navedu podatke o 

troškovima koji se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, pri čemu ukupan iznos planiranih 

sredstava za ove troškove može biti prihvatljiv do maksimalnog iznosa od 110.000,00 kuna. To znači, 

da se u obrascu proračuna, u ovom dijelu, mogu specificirati troškovi na iznos i veći od 110.000,00 

kuna, ali prihvatljivi troškovi mogu biti uzeti u obzir i sufinancirani po ovom javnom pozivu do 

najviše 110.000,00 kuna. Razlog tome su pravila iz Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis 

potpore u poljoprivrednom sektoru, prema kojoj potpora male vrijednosti (de minimis potpora) 

pojedinom poduzetniku koji se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda ne smije 

ukupno prelaziti iznos od 15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske 

narodne banke na dan dodjele, u razdoblju od tri fiskalne godine.  

 

Opis troška za djelatnosti koje se ne odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju dužne su 

popuniti sve zadruge hrvatskih branitelja koje podnose zahtjev za korištenje potpore po ovom javnom 

pozivu na način da: 
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- Zadruge koje se bave poljoprivrednom djelatnošću u ovom dijelu navedu specifikaciju 

troškova vezano uz aktivnosti opisane u poslovnom planu, a koje se ne odnose na primarnu 

poljoprivrednu proizvodnju, vodeći računa da se radi o razlici troškova do punog iznosa 

potpore (npr. ukoliko zadruga u planu utroška sredstava za primarnu poljoprivrednu 

proizvodnju navede da za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje planira utrošiti 

90.000,00 kuna, u ovom obrascu dužna je prikazati ostale troškove nevezane uz primarnu 

poljoprivrednu proizvodnju u iznosu preostalih 60.000,00 kuna). 

- Zadruge koje se ne bave primarnom poljoprivrednom djelatnošću niti su u poslovnom planu 

navele aktivnosti vezane uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju dužne su popuniti samo dio 

obrasca proračuna koji se ne odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i u njemu 

navesti specifikaciju troškova potpore prihvatljivih u maksimalnom iznosu od 150.000,00 

kuna, koliko iznose sredstva potpore. To znači da se u obrascu proračuna, u ovom dijelu, 

mogu specificirati troškovi na iznos i veći od 150.000,00 kuna, ali prihvatljivi troškovi mogu 

biti uzeti u obzir i sufinancirani po ovom javnom pozivu do najviše 150.000,00 kuna. Razlog 

tome su pravila iz Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore prema 

kojoj se potporom male vrijednosti smatra svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni 

iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske 

narodne banke na dan dodjele, u razdoblju od tri fiskalne godine, pri čemu ukupna potpora 

male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnog 

prometa ne smije prelaziti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja. 

 

Svi navedeni troškovi u obrascu proračuna moraju odgovarati dostavljenim preslikama 

predračuna, ponuda ili troškovnika priloženim uz podneseni zahtjev. 

 

Vezano uz navedeno, podnositelji zahtjeva dužni su posebnu pozornost obratiti na točke X, XI i XII 

Javnog poziva. 

 

U slučaju kada je Obrazac proračuna odobren od strane Stručnog tima, temeljem čega je sa zadrugom 

sklopljen ugovor i sredstva isplaćena, izmjene u obrascu proračuna nisu moguće do isteka i 

podmirivanja svih ugovornih obveza, osim u slučaju utvrđenom Ugovorom o korištenju novčane 

potpore radu zadruga hrvatskih branitelja sklopljenom s korisnicom potpore. 

 

Poslovni plan zadruge obavezno mora sadržavati elemente navedene u točki XIV podtočki 6. Javnog 

poziva, obzirom da su isti minimum podataka potrebnih Stručnom timu za procjenu kvalitete 

poslovnog plana. Ukoliko poslovni plan zadruge dostavljen uz zahtjev neće sadržavati barem taj 

propisani minimum, Stručni tim će isti procijeniti nedostatnim te će ga negativno ocijeniti.  

 

S obzirom da Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa prijedlog za 

odobravanje ili odbijanje zahtjeva donosi najvećim dijelom na temelju procjene kvalitete i održivosti 

poslovnog plana, prihvatljivosti obrasca proračuna te rezultata izvida na terenu, oni zahtjevi čiji 

poslovni planovi budu ocijenjeni najvišim ocjenama imat će veću mogućnost za ostvarivanje 

poticajnih sredstava. 

 

Elementi procjene navedeni su na Obrascu za procjenu kvalitete poslovnog plana dostupnom na 

internetskoj stranici Ministarstva branitelja. 

 

U slučaju kada je poslovni plan pozitivno ocijenjen od strane Stručnog tima, temeljem čega je sa 

zadrugom sklopljen ugovor i sredstva isplaćena, izmjene poslovnog plana nisu prihvatljive do 

isteka i podmirivanja svih ugovornih obveza. 

 

 

VII. NAČIN RJEŠAVANJA ZAHTJEVA 

 

Po zaprimanju zahtjeva, isključivo putem pošte ili osobno, a temeljem dokumentacije zaprimljene u 

zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja“, 
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najprije se utvrđuje jesu li ispunjeni formalni uvjeti iz Javnog poziva. Ispunjenost formalnih uvjeta 

bit će procijenjena sukladno Obrascu za procjenu formalnih uvjeta, dostupnom na internetskoj stranici 

Ministarstva branitelja. 

 

U slučaju postojanja bilo kojeg od eliminacijskih kriterija, zahtjev ne može ući u daljnju obradu, te će 

biti odbijen zbog neispunjavanja formalnih uvjeta iz Javnog poziva. O navedenom će zadruge biti 

obaviještene pisanim putem, te ne postoji mogućnost dopune dokumentacije ili ispravljanja 

neispunjenih formalnih uvjeta u tijeku obrade zahtjeva zaprimljenih po jednom Javnom pozivu. 

Takve zadruge mogu ponovo podnijeti zahtjev tek po objavi idućeg Javnog poziva, ukoliko budu 

ispunjavale propisane uvjete u tom trenutku važećeg Javnog poziva. 

 

Zahtjevi zadruga koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva, upućuju se u daljnju obradu, te se 

temeljem dokumentacije dostavljene uz zahtjev ocjenjuje ispunjenost dodatnih i posebnih uvjeta iz 

Javnog poziva, sukladno Obrascu za procjenu dodatnih i posebnih uvjeta, dostupnom na internetskoj 

stranici Ministarstva branitelja. Temeljem procjene dodatnih i posebnih uvjeta moguće je ostvariti 

najviše 31 bod. 

 

Nakon utvrđivanja ispunjenosti dodatnih i posebnih uvjeta Stručni tim procjenjuje kvalitetu 

poslovnog plana bodovanjem pojedinih elemenata odgovarajućim brojem bodova. 

 

Svaki član Stručnog tima samostalno ocjenjuje pojedine poslovne planove zadruga, upisujući svoja 

mišljenja o vrijednosti prijavljenih projekata ocjenom od 0 do 5 za svako postavljeno pitanje u 

Obrascu za procjenu kvalitete poslovnog plana (dostupnom na internetskoj stranici Ministarstva 

branitelja) i to za svaku pojedinačnu zadrugu. Zbrajanjem pojedinačnih bodova članova Stručnog tima 

ostvarenih procjenom kvalitete poslovnih planova i izračunom aritmetičke sredine tih bodova, utvrdit 

će se ukupni broj bodova koje je pojedini zahtjev zadruge ostvario za kvalitetu poslovnog plana. 

Temeljem procjene kvalitete poslovnog plana moguće je ostvariti najviše 70 bodova. Zahtjev zadruge 

koji u postupku procjene dostavljenog poslovnog plana ne ostvari najmanje 51% (35,70 bodova) od 

ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti temeljem procjene poslovnog plana (70 bodova), ne 

može biti predložen za ostvarivanje potpore po ovom javnom pozivu. Prilikom izračuna broja bodova 

ostvarenih temeljem poslovnog plana izračunatih na naprijed opisani način, ostvareni rezultat bit će 

izražen brojem bodova iskazanim na dva decimalna mjesta. 

  

 

Stručni tim će od nadležnog Referalnog centra za zadruge hrvatskih branitelja zatražiti i obilazak 

zadruga na terenu i to isključivo od onih zadruga koje su ocijenjene najvišim ocjenama (najveći 

broj bodova temeljem procjene kvalitete poslovnog plana i ocjene dodatnih i posebnih uvjeta), a za 

onoliki broj zadruga za koliko je osigurano sredstava u Državnom proračunu za pojedinu 

proračunsku godinu sukladno točki XIII Javnog poziva, odnosno u 2016. godini za prvih 8-10 

zadruga (ovisno o certificiranim ekološkim proizvođačima) s bodovne liste. 

 

Ukoliko Stručni tim naknadno sazna za postojanje okolnosti o kojima nije imao saznanja u trenutku 

odlučivanja o podnesenim zahtjevima, a iste u bitnom utječu na donošenje konačne odluke o 

mogućnosti korištenja Mjere, Stručni tim zadržava pravo izmjene svoje odluke.  

 

Po zaprimljenim izvješćima o obilasku zadruga od strane referalnih centara (obilazak zadruga referalni 

centri će izvršiti isključivo za one zadruge za koje to zatraži Stručni tim, te će o tome dostaviti 

odgovarajuća izvješća o obilasku – Obrazac izvješća o obilasku od strane referalnog centra), Stručni 

tim će sastaviti bodovnu listu zbrajanjem bodova ostvarenih temeljem ispunjavanja dodatnih i 

posebnih uvjeta, zatim bodova ostvarenih temeljem procjene kvalitete poslovnog plana i bodova 

ostvarenih temeljem obilaska zadruge na terenu (moguće ostvariti najviše 50 bodova), što zajedno čini 

konačni ukupni broj bodova koji je zadruga ostvarila u postupku cjelokupne procjene dostavljenog 

zahtjeva. Na taj način moguće je ostvariti najviše 151 bod. 

 

Prilikom sastavljanja bodovne liste posebno će se voditi računa o izvršenom obilasku zadruge na 

terenu i dostavljenom izvješću Referalnog centra. Ukoliko iz navoda u izvješću Referalnog centra 
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bude razvidno kako zadruga nema potrebnih kapaciteta za realizaciju predloženog poslovnog plana ili 

su iz zatečenog stanja na terenu vidljive druge okolnosti koje u bitnom utječu na donošenje konačne 

odluke o mogućnosti korištenja Mjera, Stručni tim zadržava pravo ne uvrstiti takvu zadrugu među 

najbolje ocijenjene na bodovnoj listi. U tim slučajevima, Stručni tim zatražit će obilazak zadruge na 

terenu od slijedeće rangiranih zadruga po broju bodova, a za onoliki broj zadruga za koliko ih 

provjerom na terenu utvrđeno da ne ispunjavaju tražene uvjete javnog poziva, odnosno da postoje 

okolnosti koje u bitnom utječu na donošenje konačne odluke o mogućnosti korištenja Mjere. 

 

Konačna bodovna lista sastoji se od popisa zadruga rangiranih prema broju ostvarenih bodova, od one 

s najvećim brojem bodova prema onoj s najmanjim, a bit će objavljena na internetskoj stranici 

Ministarstva branitelja zajedno s pripadajućim ostvarenim brojem bodova. 

 

S najviše rangiranim zadrugama, čiji su zahtjevi ostvarili najveći broj bodova sukladno navedenim 

kriterijima i načinu bodovanja, Ministarstvo branitelja će sklopiti posebne ugovore kojima će 

regulirati prava i obveze sa zadrugama-korisnicama potpore, i to s onolikim brojem zadruga za koliko 

je osigurano sredstava u Državnom proračunu za pojedinu proračunsku godinu. 

Prije sklapanja ugovora sa zadrugom-korisnicom potpore, a temeljem procjene Stručnog tima, 

Ministarstvo može tražiti izmjenu ili dopunu obrasca proračuna kako bi procjenjeni troškovi 

odgovarali realnim troškovima u odnosu na predložene aktivnosti zadruge, te kako bi sukladno 

poslovnom planu odgovarali aktivnostima u području primarne poljoprivredne proizvodnje, odnosno 

ostalim djelatnostima i aktivnostima koje ne predstavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju, te 

nakon sklapanja ugovora sa zadrugom-korisnicom potpore izmjene obrasca proračuna nisu moguće 

do isteka i podmirivanja svih ugovornih obveza, osim u slučaju utvrđenom Ugovorom o korištenju 

novčane potpore radu zadruga hrvatskih branitelja sklopljenom s korisnicom potpore. 

 

 

VIII. PREDNOST PRI RJEŠAVANJU ZAHTJEVA – MOGUĆNOST OSTVARIVANJA VEĆEG 

BROJA BODOVA 

 

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati zadruge koje imaju 

više članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja odnosno djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili 

nestalog hrvatskog branitelja, zadruge koje zapošljavaju veći broj svojih članova s utvrđenim statusom 

hrvatskog branitelja i/ili djeteta smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, zadruge s 

područja od posebne državne skrbi i otoka, te zadruge certificirane za ekološku proizvodnju. Način 

bodovanja i broj bodova koje je moguće ostvariti po pojedinim kriterijima vidljivi su na Obrascu za 

procjenu dodatnih i posebnih uvjeta. 

 

 

IX. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

 

Zahtjevi za korištenje Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja zaprimaju se isključivo u 

vrijeme trajanja Javnog poziva. 

 

U 2016. godini Javni poziv je otvoren u razdoblju od 6. travnja 2016. do 5. svibnja 2016. godine. 
Sukladno tome, u obradu će ući zahtjevi zadruga upućeni putem pošte najkasnije 5. svibnja 2016. 

godine (što mora biti vidljivo s poštanskog žiga), ili osobno dostavljeni u urudžbeni odjel Ministarstva 

branitelja najkasnije 5. svibnja 2016. godine do kraja radnog vremena. 

 

Izvan navedenog roka nije moguće zaprimanje zahtjeva, kao niti dopunjavanje dokumentacije, a 

nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Javnim pozivom neće se uzimati u 

razmatranje. 
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X. OBVEZA DOKAZIVANJA NAMJENSKOG UTROŠKA SREDSTAVA 

 

Po odobravanju zahtjeva, sukladno preuzetim ugovornim obvezama, zadruga je dužna opravdati 

namjenski utrošak dodijeljenih sredstava potpore. 

 

Način dostavljanja dokaza o namjenskom utrošku sredstava, kao i popis dokumentacije koja može (i 

koja ne može) biti priznata kao dokaz o namjenskom utrošku navedeni su u Vodiču za pravdanje 

namjenskog utroška sredstava ostvarenih kroz Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja. 

 

Uz dostavu računa, kupoprodajnih ugovora i druge propisane dokumentacije, zadruge-korisnice 

potpore dužne su Ministarstvu, sukladno ugovornim obvezama, dostavljati odgovarajuća pisana 

izvješća, na odgovarajućim propisanim obrascima, koji su sastavni dio ove upute (Obrazac o 

namjenskom utrošku sredstava za Mjeru potpore radu zadruga hrvatskih branitelja). 

 

 

XI. U SLUČAJU POTREBE ZA DODATNIM INFORMACIJAMA 

 

Dodatne informacije o provedbi mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja 

hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja dostupne su u 

Ministarstvu branitelja, u Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za 

psihosocijalnu pomoć stradalnicima iz Domovinskog rata, kao i na internetskoj stranici Ministarstva 

branitelja branitelji.gov.hr. 

 

 

 

 

 

Sastavni dio ovih uputa čine: 

 

Javni poziv   

Prijavni obrazac 

Popis članova zadruge (Prilog 1) 

Osnovni podaci o članovima zadruge (Prilog 2) 

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 3) 

Obrazac proračuna 

 

Obrazac za procjenu formalnih  uvjeta iz Javnog poziva 

Obrazac za procjenu dodatnih i posebnih uvjeta iz Javnog poziva 

Obrazac za procjenu kvalitete poslovnog plana 

Obrazac izvješća o obilasku od strane Referalnog centra 

 

Obrazac za dostavu izvješća o utrošku sredstava potpore 

Vodič za pravdanje namjenskog utroška sredstava Ministarstva branitelja ostvarenih kroz Mjeru 

potpore radu zadruga hrvatskih branitelja 

http://www.branitelji.hr/

