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I. SVRHA DODJELE NOVČANE POTPORE 

 

U cilju olakšavanja pristupa tržištu rada, resocijalizacije i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja i 

članova njihovih obitelji kroz zadruge Ministarstvo hrvatskih branitelja 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. FORMALNI UVJETI POZIVA 

 

 KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI: tko može podnijeti zahtjev?  

 

Ukoliko zadruga želi kandidirati za novčanu potporu kroz ovu mjeru mora biti registrirana pri 

Trgovačkom sudu i upisana u sudski registar prije objave Javnog poziva; mora imati najmanje dvije 

trećine članova s priznatim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno 

stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta nestalog hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata; ne smije imati evidentirani javni dug s osnove javnih davanja utvrđenog od strane 

nadležne Porezne uprave; ne smije biti korisnica Mjere poticanja osnivanja zadruga hrvatskih 

branitelja, odnosno Mjere potpore radu zadruga hrvatskih branitelja; ne smije biti evidentirana u 

evidenciji Ministarstva hrvatskih branitelja kao zadruga koja je prekršila odredbe o namjenskom 

korištenju mjera iz svih dosadašnjih programa namijenjenih stručnom osposobljavanju i zapošljavanju 

hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te Pozivom navedeni kriteriji za isključivanje ne smiju 

biti primjenjivi na podnositelja zahtjeva.  

 

 KRITERIJI ISKLJUČENJA: o čemu zadruga mora voditi računa prije podnošenja 

zahtjeva? 

 

Kako zahtjev zadruge ne bi bio odbijen zbog ispunjavanja makar i jednog od kriterija za isključivanje 

iz postupka kandidiranja za ostvarivanje novčane potpore, potrebno je voditi računa da se ne 

pronalazite u sljedećim situacijama: 

1. zadruga ste koja nije postupala sukladno ugovornim obvezama temeljem dodijeljenih potpora 

male vrijednosti iz prethodnih godina provedbe programa namijenjenog stručnom 

osposobljavanju i zapošljavanju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, 

2. niste uskladili svoje poslovanje sa Zakonom o zadrugama (NN 34/11), a to ste bili obvezni 

učiniti  obzirom na Vašu registraciju koja je bila prije 31. ožujka 2011. godine,  

3. tijekom 2017., 2018. i 2019. godine ostvarili ste 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 20.000,00 eura (u kunskoj 

protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju sukladno pravilima iz Uredbi 

Europske komisije broj 1407/2013, broj 1408/2013 i broj 2019/316,  

4. prekršili ste odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz drugih javnih izvora te se nalazite u 

postupku povrata državne potpore ili potpore male vrijednosti, 

5. u proračunu podnesenog Ministarstvu po ovom pozivu naveli ste identične troškove za koje 

ste iz drugih javnih izvora ostvarili državnu potporu ili potporu male vrijednosti, 

6. u postupku ste predstečajne nagodbe, stečaja, likvidacije odnosno izbrisani ste iz sudskog 

registra Trgovačkog suda zbog prestanka poslovanja,  

7. protiv upravitelja zadruge se vodi kazneni postupak pred sudbenim tijelima RH,  

8. upravitelj zadruge i/ili predsjednik skupštine povezani su rodbinskim (dijete, roditelj, 

brat/sestra) odnosno tazbinskim vezama (suprug/supruga) s osobama uključenima ili 

zaposlenima na provedbi Programa, 
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9. niste priložili cjelokupnu dokumentaciju na način i u oblicima propisanim točkom XIII. 

Javnog poziva te zahtjev niste podnijeli za vrijeme trajanja Javnog poziva. 

   

Podnositelj mora imati ispunjene formalne uvjete propisane točkom IV. Javnog poziva kako bi njegov 

zahtjev bio valjan i upućen u proceduru daljnje obrade. Valjan zahtjev je onaj koji je cjelovit, 

pravovremeno zaprimljen te udovoljava svim propisanim uvjetima iz Javnog poziva.  

 

III. METODOLOGIJA IZRAČUNA MINIMALNOG BROJA ČLANSTVA U ZADRUZI 

 

Pri određivanju ispunjavanja kriterija od najmanje dvije trećine članova od ukupnog broja članova 

zadruge koji moraju imati status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta smrtno stradalog 

ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dobiveni izračun u decimalnom broju 

zaokruživat će se na prvi bliži odgovarajući apsolutni broj.  

 

Stoga u slučajevima kada zadruga ima 7 članova, dvije trećine od navedenog broja iznosi 4,66, što 

znači da zadruga mora imati najmanje 5 članova sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

ili djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata da bi ispunila kriterij 

dvije trećine članstva iz točke II. podtočke 2. Javnog poziva.  

 

Ukoliko zadruga ima 11 članova, dvije trećine od navedenog broja iznosi 7,33, što znači da zadruga 

mora imati najmanje 7 članova sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili djeteta smrtno 

stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata da bi ispunila kriterij dvije trećine 

članstva iz točke II. podtočke 2. Javnog poziva. 

 

 Tko se ne može računati u minimalan broj članova zadruge? 

 

Ako zadruga u sastavu svojeg članstva ima pravne osobe, obrte te obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva, isti se neće ubrajati u navedeni minimalni broj članova, obzirom da se navedeni 

minimum odnosi isključivo na fizičke osobe čiji je status definiran točkom II. podtočkom  2. Javnog 

poziva. 

 

 Fizička sam osoba, član zadruge-podnositeljice zahtjeva, ali i druge zadruge koja je 

koristila potpore male vrijednosti Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavlja li 

navedeno prepreku? 

 

Svaka zadruga tijekom postupka pripremanja dokumentacije koju namjerava podnijeti Ministarstvu 

hrvatskih branitelja po ovom pozivu dužna je među svojim članstvom provjeriti postojanje 

eventualnog dvostrukog ili višestrukog članstva u drugim zadrugama koje su koristile potpore 

Ministarstva hrvatskih branitelja namijenjene poticanju osnivanja odnosno radu zadruga iz ranijih 

godina provedbe programa namijenjenog stručnom osposobljavanju i zapošljavanju hrvatskih 

branitelja i članova njihovih obitelji.  

 

Ukoliko utvrdite među svojim aktualnim članovima postojanje dvostrukog ili višestrukog članstva, pa 

čak ako je ono i prestalo prije/nakon uključivanja u zadrugu-podnositeljicu zahtjeva, Ministarstvo 

takve osobe neće ubrajati u propisani minimalni broj fizičkih osoba s definiranim statusom iz točke II. 

podtočke 2. Javnog poziva koje svaka zadruga mora imati kako bi konkurirala u postupku dodjele 

novčane potpore. Odredbe koje se odnose na članstvo u zadrugama koje su prestale poslovati, jednako 

se odnosi i na zadruge-korisnice potpora Ministarstva koje su u postupku predstečajne nagodbe, 

postupku stečaja ili likvidacije. 
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IV. PLANIRANI BROJ ZAHTJEVA KOJI JE MOGUĆE ODOBRITI 

 

Ministarstvo hrvatskih branitelja po ovom Javnom pozivu može dodijeliti potporu za najmanje 5 

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

smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja, ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom. 

 

V. PREDNOST PRI RJEŠAVANJU ZAHTJEVA  

 

Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje novčane potpore po ovom pozivu, 

prednost će imati zadruge: 

- koje imaju veći broj članova;  

- koje imaju veći broj članova s utvrđenim statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i 

djeteta smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;  

- koje zapošljavaju veći broj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalog 

ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;  

- sa sjedištem i djelovanjem na području jedinice lokalne samouprave koja ima status 

potpomognutog područja odnosno područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske 

(I.-IV. skupina jedinica lokalne samouprave) te  

- certificirane za ekološku proizvodnju.  

Način bodovanja i broj bodova koje je moguće ostvariti po pojedinim kategorijama vidljivi su na 

Obrascu za procjenu dodatnih i posebnih uvjeta. 

 

VI. IZNOS NOVČANE POTPORE 

 

Novčana potpora iznosi do 150.000,00 kuna, pri čemu navedeni iznos predstavlja najviši novčani 

prag za koji zadruga može kandidirati podnošenjem zahtjeva po ovom pozivu. Sukladno tome, 

novčana potpora uključuje i iznos od 150.000,00 kuna. 

 

 Vaša zadruga je certificirana za ekološku proizvodnju? 

 

Podnositelj zahtjeva koji je certificiran za ekološku proizvodnju može ostvariti do 20% veći iznos 

novčane potpore odnosno do najviše 180.000,00 kuna, pri čemu je obavezan voditi računa o visini 

novčanih pragova propisanih podtočkama 2. i 3. točke VII. Javnog poziva i njihovoj međusobnoj 

kumulaciji. 

 

 Što može utjecati na visinu iznosa novčane potpore?  
 

Podnositelj zahtjeva je prilikom postupka ispunjavanja proračuna dužan obratiti pozornost na točku 

XII. Javnog poziva, podtočke 1. – 4. kojima su dani prikazi prihvatljivih i neprihvatljivih troškova. 

Ističemo kako navedeni popis nije konačan, obzirom da opravdanost troškova u bitnom ovisi o 

djelatnosti iz poslovnog plana podnositelja zahtjeva koju procjenjuje Stručni tim za odlučivanje o 

mogućnosti korištenja mjera Programa.    

 

 Zadruga se nalazi u sustavu PDV-a  
 

Za zadruge koje se nalaze u sustavu poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV), PDV se neće smatrati 

prihvatljivim troškom prijavljenog poslovnog plana budući da iste iznos PDV-a mogu koristiti kao 

pretporez sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 

115/16, 106/18).  
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VII. NAČIN RJEŠAVANJA ZAHTJEVA 

 

 Pregled zahtjeva u odnosu na propisane uvjete Javnog poziva 

 

Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta  

 

Svi zaprimljeni zahtjevi zadruga bit će obrađeni sukladno odredbama navedenim Javnim pozivom kao 

i ovim Uputama. Tijekom provjere ispunjavanja kriterija prihvatljivosti i kriterija isključenja 

definiranih Javnim pozivom, Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta služit će se Obrascem za 

procjenu formalnih uvjeta. 

 

U slučaju postojanja bilo kojeg od eliminacijskih kriterija iz točke II. i III. Javnog poziva, zahtjev 

podnositelja neće biti moguće uputiti u postupak daljnje obrade te će biti odbijen zbog neispunjavanja 

formalnih uvjeta iz točke IV. Javnog poziva. O razlozima odbijanja zahtjeva podnositelj će biti 

obaviješten pisanim putem na  e-mail adresu koju je obavezan navesti u sklopu prijavnog obrasca.  

 

Ističemo kako ne postoji mogućnost samoinicijativne dopune dokumentacije ili ispravljanja 

neispunjenih formalnih uvjeta od strane podnositelja u tijeku obrade zahtjeva zaprimljenih po ovom 

pozivu. Takvi podnositelji zahtjeva mogu ponovo podnijeti zahtjev tek po objavi idućeg Javnog 

poziva, ukoliko budu ispunjavali propisane uvjete tog Javnog poziva. 

 

Zahtjevi podnositelja koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti 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. Temeljem procjene 

dodatnih i posebnih uvjeta moguće je ostvariti najviše 20 bodova.  

 

Stručni tim za odlučivanje o mogućnostima korištenja mjera Programa (dalje: Stručni tim) 

 

Stručni tim procjenjuje kvalitetu poslovnog plana bodovanjem pojedinih elemenata odgovarajućim 

brojem bodova. Članovi Stručnog tima samostalno ocjenjuju pojedine poslovne planove zadruga 

ocjenom od 0 do 5 po stavkama navedenim u Obrascu za procjenu kvalitete poslovnog plana. 

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 50 bodova.  

 

Zahtjev podnositelja koji u postupku procjene dostavljenog poslovnog plana ne ostvari najmanje 51% 

(25,50 bodova) od ukupnog broja bodova koje je moguće ostvariti temeljem procjene poslovnog plana 

(50 bodova), ne može biti predložen za ostvarivanje potpore po ovom 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.  

  

Referalni centri za zadruge hrvatskih branitelja: terenski izvidi podnositelja zahtjeva 

 

Stručni tim će od nadležnog Referalnog centra za zadruge hrvatskih branitelja zatražiti 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. Iznimno, ukoliko se ukaže 

potreba, izvide na terenu mogu obaviti Područne jedinice Ministarstva. 
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Po zaprimljenim izvješćima o obilasku zadruga od strane Referalnih centara, 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 14 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 84 bodova. 

 

Ukoliko iz navoda u izvješću Referalnog centra 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 potpore, 

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 bude utvrđeno da ne 

ispunjavaju tražene uvjete javnog poziva, odnosno da postoje okolnosti koje u bitnom utječu na 

donošenje konačne odluke o mogućnosti korištenja potpore. 

 

 Objava rezultata Javnog poziva za potpore radu zadruga hrvatskih branitelja 

 

Konačna bodovna lista bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, a ista će 

se sastojati od popisa zadruga rangiranih prema broju ostvarenih bodova, kao i iznosa dodijeljene 

novčane potpore (npr. naziv zadruge + pripadajući broj bodova od višeg ka manjem + pripadajući 

iznos dodijeljene novčane potpore). 

 

 Upotpunjavanje zahtjeva odnosno dostava dodatne dokumentacije i obrazloženja 

 

Upotpunjavanje dokumentacije propisane točkom XIII. Javnog poziva, dostava dodatne 

dokumentacije pored navedene javnim pozivom, kao i dodatna obrazloženja, može zatražiti isključivo 

Povjerenstvo za procjenu formalnih uvjeta odnosno Stručni tim ukoliko isto procijene potrebnim.  

 

Nedostavljanje zatraženih dokumenata, obrazloženja odnosno podataka, kao i njihova nepotpunost ili 

netočnost razlog su za odbijanje pojedinog zahtjeva zadruge iz postupka dodjele potpore male 

vrijednosti namijenjene radu zadruga. 

 

VIII. POTPISIVANJE UGOVORA  

 

Prije sklapanja ugovora s podnositeljem zahtjeva, a temeljem procjene Stručnog tima, Ministarstvo 

može tražiti izmjenu proračuna kako bi procjenjeni troškovi odgovarali realnim troškovima u odnosu 

na predložene aktivnosti podnositelja, te kako bi sukladno poslovnom planu odgovarali aktivnostima u 

području primarne poljoprivredne proizvodnje, odnosno ostalim djelatnostima i aktivnostima koje ne 

predstavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Nakon sklapanja ugovora s podnositeljem zahtjeva 

izmjene 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. Također, izmjene poslovnog plana nisu prihvatljive do isteka i podmirivanja 

svih ugovornih obveza. 

 

 

 

 

 Postupak ugovaranja 
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Ministarstvo će svim podnositeljima zahtjeva dostaviti pisanu obavijest o odobravanju ili odbijanju 

zahtjeva. Sa zadrugama čiji su zahtjevi ostvarili najveći broj bodova sukladno prethodno navedenim 

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

će regulirati međusobna prava i obveze vezana uz korištenje sredstava ostvarenih po ovom javnom 

pozivu. Ugovaranje je moguće s onolikim brojem podnositelja zahtjeva za koliko je osigurano 

sredstava u Državnom proračunu za 2019. godinu.  

 

 Sredstvo osiguranja: obična zadužnica  

 

Prilikom ugovaranja, a u svrhu isplate odobrene potpore, Ministarstvu je potrebno dostaviti i sredstvo 

osiguranja odnosno solemniziranu običnu zadužnicu na iznos odobrene novčane potpore. 

 

Novčana potpora iz točke IX. Javnog poziva je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u 

skladu s poslovnim planom i proračunom podnositelja zahtjeva. 

 

IX. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA 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. 

 

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo je ovlašteno izvršiti 

provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom zadruge-korisnice sredstava i njezinih poslovnih 

objekata te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.  

 

Zadruga-korisnica sredstava dužna je materijalnu i nematerijalnu imovinu koju je stekla sredstvima 

potpore držati u vlasništvu.  

 

Zadruga-korisnica sredstava dužna je Ministarstvu podnositi pisana izvješća koristeći Obrazac o 

namjenskom utrošku sredstava u sklopu kojeg će izvještavati o načinu korištenja dodijeljenih 

sredstava s analizom stanja, ostvarenim rezultatima i prijedlozima za nastavak djelovanja tijekom 

razdoblja trajanja ugovornih obveza. Dinamika dostavljanja pisanih izvještaja bit će propisana 

ugovorom i Vodičem za pravdanje namjenskog utrošku sredstava 

 

X. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

 Obavezna dokumentacija mora biti potpuna – točka XIII. Javnog poziva 

 

Prilikom podnošenja zahtjeva zadruga treba voditi računa o cjelovitosti priložene dokumentacije kako 

bi njezin zahtjev mogao ući u obradu. Navedeno znači da zadruga kao podnositelj zahtjeva obavezno 

treba priložiti dokumentaciju propisanu točkom XIII. Javnog poziva, pri čemu posebnu pažnju valja 

usmjeriti i na cjelovitost samog prijavnog obrasca odnosno svih njegovih Priloga 1. – 5.  

 

Dokumentacija koja nije zaprimljena na propisani način i u traženom obliku neće se smatrati 

potpunom. Podnositelj zahtjeva mora svu propisanu dokumentaciju iz točke XIII. Javnog poziva 
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označiti pripadajućim rednim brojem iz navedene točke, npr. „Prijavni obrazac“ potrebno je označiti 

brojem 1., „Proračuna“ brojem 1.5. itd. 

 

Prijavni obrazac – mora biti popunjen, potpisan i ovjeren pečatom zadruge. 

 

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

zadruge. Za svakog člana zadruge i upravitelja potrebno je upisati sve tražene podatke navedene u 

Prilogu 1, a po potrebi Prilog 1 moguće je i umnožiti ako zadruga ima više od 20 članova. Ukoliko 

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

nepotpunim. 

 

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

zadruge navedeno u popisu članova zadruge (Prilog 1) i imeniku članova te ih je obavezno potrebno 

dostaviti za svakog člana zadruge uključujući i za upravitelja. Ukoliko traženi podaci ne budu 

navedeni u potpunosti i za svakog člana zadruge, zahtjev će se smatrati nepotpunim.  

 

Skupna izjava (Prilog 3) mora biti popunjena, potpisana od strane upravitelja i ovjerena pečatom 

zadruge te ukoliko u istoj podaci nisu u potpunosti ispunjeni, ili ista nije priložena uz zahtjev, zahtjev 

se ne smatra potpunim.   

 

Poslovni plan (Prilog 4) obavezno mora biti popunjen na način da pruža nedvosmislene, realne i jasne 

prikaze aktivnosti koje zadruga namjerava provesti. Ukoliko poslovni plan zadruge navedeno neće 

sadržavati, Stručni tim će isti procijeniti nedostatnim te će ga negativno ocijeniti. S obzirom da Stručni 

tim prijedlog za odobravanje ili odbijanje zahtjeva donosi najvećim dijelom na temelju procjene 

kvalitete poslovnog plana, prihvatljivosti 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. 

 

Proračun (Prilog 5) 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 150.000,00 kuna, 

koliko iznose sredstva potpore.  

 

Opis troška za djelatnosti koje se ne odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju 
popunjavaju zadruge hrvatskih branitelja koje podnose zahtjev za korištenje potpore po ovom pozivu 

na način da: 

- 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, 

- 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  

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

specifikaciju troškova potpore koji su prihvatljivi u maksimalnom iznosu do 150.000,00 kuna, 

koliko iznose sredstva potpore. To znači da se u proračunu, 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 pozivu do najviše 150.000,00 kuna. 
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Svi navedeni troškovi u proračunu moraju odgovarati dostavljenim preslikama predračuna, ponuda ili 

troškovnika priloženim uz podneseni zahtjev. Vezano uz navedeno, podnositelji zahtjeva dužni su 

posebnu pozornost obratiti na točku XII. Javnog poziva. 

 

XI. KAKO PODNIJETI ZAHTJEV? 

 

Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja na adresu: Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 

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

zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora radu zadruga hrvatskih branitelja“.  

 

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

 

Podnositelj zahtjeva je obavezan u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu elektronskog 

računa (e-mail) i kontakt broj. Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak e-

poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.  

 

XII. ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 10. rujna do 9. listopada 2019. godine.  

 

Nepotpuni, nepravodobni zahtjevi odnosno zahtjevi zaprimljeni izvan propisanog roka, i zahtjevi koji 

ne ispunjavaju uvjete propisane ovim javnim pozivom neće se razmatrati. 

 

XIII. KOME SE OBRATITI AKO IMATE PITANJA? 

 

Sva pitanja vezana za ovaj poziv mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu: 

zadruge@branitelji.hr do 25. rujna 2019. godine.  

 

Odgovori na dostavljena pitanja bit će javno objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva najkasnije do 

2. listopada 2019. godine, a iza navedenog datuma Ministarstvo nije obvezno davati daljnje 

informacije o postupku provedbe Javnog poziva. 

 

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. 

 

Dodatne informacije o provedbi mjera iz Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja 

hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji dostupne su u Ministarstvu hrvatskih branitelja, u 

Područnim jedinicama Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć 

(https://branitelji.gov.hr, u dijelu O Ministarstvu, Djelokrug, Direktna komunikacija), kao i na mrežnoj 

stranici Ministarstva hrvatskih branitelja branitelji.gov.hr.  

 

Zadruge zainteresirane za podnošenje zahtjeva po ovom pozivu, na mrežnoj stranici Ministarstva 

hrvatskih branitelja, branitelji.gov.hr, mogu preuzeti sljedeće dokumente: 

 

1. Upute 

2. Javni poziv  

3. Prijavni obrazac  

4. Popis članova zadruge (Prilog 1.) 

5. Osnovni podaci o članovima zadruge (Prilog 2.) 

6. Skupna izjava (Prilog 3.) 

7. Poslovni plan (Prilog 4.) 

8. Proračun (Prilog 5.) 

mailto:zadruge@branitelji.hr
http://www.branitelji.hr/
http://www.branitelji.hr/
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9. Obrazac za procjenu formalnih uvjeta  

10. Obrazac za procjenu dodatnih i posebnih uvjeta  

11. Obrazac za procjenu kvalitete poslovnog plana 

12. Obrazac izvješća o obilasku zadruge na terenu 

13. Obrazac za dostavu izvješća o utrošku sredstava  

14. Vodič za pravdanje namjenskog utroška sredstava  

 

 

 Trebate pomoć u vezi podnošenja zahtjeva? 

 

Slobodni ste obratiti se Područnim jedinicama Ministarstva hrvatskih branitelja ustrojenima na 

razini svake županije na području Republike Hrvatske: 

 

PODRUČNA 

JEDINICA 

MINISTARSTVA 

ADRESA 
RADNO 

VRIJEME 
KONTAKT 

PJ Bjelovar Zagrebačka ul.1, Bjelovar 8-16 

 

043/211-651  

 

PJ Slavonski Brod 
Stjepana Marjanovića 2, Slavonski 

Brod 
8-16 

 

035/447-363 

 

PJ Pula Bartolomeo dei Vitrei 16, Pula 8,30-16,30 

 

052/210-188 

 

PJ Karlovac Ivana Meštrovića 10, Karlovac 8-16 

 

047/611-795 

 

PJ Koprivnica 
Ulica hrvatske državnosti 7/1, 

Koprivnica 
7-15 

 

048/625-271 

 

PJ Krapina Ulica Frana Galovića 1c, Krapina 7-15 049/373-336 

PJ Gospić Kaniška 10, Gospić 8-16 

 

053/575-377 

 

PJ Osijek Bartula Kašića 2a, Osijek 7-15 

 

031/293-382 

031/208-225 

 

PJ Čakovec A.Schulteissa 19, Čakovec 8-16     040/395-018 

 

PJ Požega 
Stjepana Radića 3, Požega 8-16 

 

034/276-152 

 

PJ Rijeka Braće Monjac 5,  Rijeka 9-17 

 

051/261-656 

 

PJ Sisak Kralja Tomislava 5, Sisak 8,30-16,30 

 

044/543-033 

 

PJ Split Gundulićeva 3, Split 7,30-15,30 
021/480-699 

021/724-759 

PJ Šibenik Trg Andrije Hebranga 2, Šibenik 7-15 

 

022/218-997 

 

PJ Varaždin Pavlinska 8, Varaždin 8,30-16,30 

 

042/321-131 

 

PJ Virovitica Trg kralja Tomislava 1, Virovitica 8-16 
 

033/800-867 
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Vukovar (Vinkovci) 
Glagoljaška 27a, Vinkovci 

Lavoslava Ružičke 1, Vukovar 
7-15 

032/331-706 

032/444-442 

PJ Zadar Stjepana Radića 11a 8,30-16,30 

 

023/313-970 

 

PJ Dubrovnik 
Branitelja Dubrovnika 41, Dubrovnik 

Kralja Zvonimira 20, Metković 
8-16 

 

020/311-091 

020/690-040 

 

PJ Zagreb Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb 9-17 01/3658-011 

PJ Grad Zagreb Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb 8-16 01/3658-013 

 

 


