POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI SUBVENCIONIRANJA
RAZLIKE U CIJENI POGONSKOG GORIVA BRODARIMA U NACIONALNOJ
PLOVIDBI U 2012. GODINI
Vezano na način ostvarivanja prava tražitelja potpore - brodara i vlasnika jahti i/ili
brodica u nacionalnoj plovidbi na potporu male vrijednosti za nadoknađivanje razlike u cijeni
pogonskog goriva između maloprodajne cijene dizelskog goriva i plinskog ulja obojenog
plavom bojom nastavno se navode Upute s priloženim Obrascem kojih se potrebno
pridržavati prilikom popunjavanja Obrasca i upućivanja zahtjeva za dodjelu potpora male
vrijednosti. Upute se sastoje od Kriterija za dodjelu potpore, Postupka ostvarivanja prava na
potporu, Popisa pripadajuće dokumentacije i Općih odredbi, a kojih su se u obvezi pridržavati
tražitelji potpore i iste dostaviti.
I Kriteriji za dodjelu potpore:
A) Korisnik potpore je:
- fizička ili pravna osoba vlasnik broda, jahte i/ili brodice (u daljnjem tekstu: plovilo), sa
sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koja kao nositelj plovidbenog pothvata,
obavlja prijevoz putnika/tereta u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru
Republike Hrvatske. Iznimno korisnik potpore može biti i srodnik fizičke osobe vlasnik
broda, jahte ili brodice u pravoj liniji neograničeno, ako i njegov bračni drug ukoliko živi u
zajedničkom domaćinstvu ili
- fizička ili pravna osoba korisnik leasinga za plovilo koje je razvrstano kao plovni objekt za
izlete, odnosno plovni objekt za krstarenje temeljem Pravilnika o vrstama i kategorijama plovnih
objekata nautičkog turizma ( NN 69/08 i 83/09).
B) Uvjeti za ostvarivanje prava na potporu su da:
- tražitelj potpore obavlja djelatnost kružnih putovanja, jednodnevnih ili višednevnih
putovanja, prijevoz tereta u nacionalnoj plovidbi koristeći pogonsko gorivo koje nabavlja u
RH izravno od tvrtki sa sjedištem u RH po punoj cijeni koštanja (maloprodajna cijena);
- tražitelj potpore ne obavlja tim plovilom djelatnost ribarstva kroz razdoblje obračuna;
- tražitelj potpore obavlja predmetnu djelatnost plovilom, ali ne za ono vrijeme i prevaljeni
put (Nm) za koje je s tim plovilom obavljao javni obalni linijski pomorski promet;
- tražitelj potpore ne obavlja tim plovilom djelatnost peljarenja i lučkog tegljenja;
- brodice i jahte moraju biti registrirane isključivo za gospodarske svrhe te kao poriv koristiti
motore s unutarnjim izgaranjem ili jedra;
- tražitelj potpore tim plovilom ne obavlja djelatnost iznajmljivanja plovila u nautičkom
turizmu;
- tražitelj potpore tim plovilom ne obavlja djelatnost prijevoza putnika/tereta u međunarodnoj
plovidbi;
- je posada zaposlena kod tražitelja potpore najmanje 2 mjeseca tijekom 2012. godine, a
najkasnije do 20. listopada 2012. godine, prema minimalnom broju članova posade plovila.
C) Visina potpore:
- Pravo na potpore male vrijednosti korisnici imaju u ukupnom iznosu do 200.000,00 € kroz
tri fiskalne godine, po Zakonu o državnim potporama (NN 140/05, 49/11) i Uredbi o
državnim potporama (NN 121/03, 50/06).
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II Postupak ostvarivanja prava na potporu:
1. Davatelj potpore (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture: nadalje Ministarstvo)
će putem službenog internet portala Ministarstva, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske
obrtničke komore objaviti Poziv za javno prikupljanje zahtjeva radi nadoknađivanja razlike u
cijeni pogonskog goriva između maloprodajne cijene dizelskog goriva i plinskog ulja
obojenog plavom bojom.
2. Tražitelj potpore je dužan ispuniti Obrazac koji se sastoji od osam točaka (tablica), a točku
4 dužan je mjesečno ovjeriti u nadležnoj Lučkoj kapetaniji ili Ispostavi lučke kapetanije (na
području obavljanja djelatnosti). Lučka kapetanija ili Ispostava LK svojim pečatom i
potpisom ovjerava navedenu točku u posebnoj rubrici za svaki pojedini mjesec.
3. Tražitelj potpore je dužan izračunati potrošnju goriva po mjesecima za razdoblje od 1.
travnja do 30. rujna 2012. godine. Ukupna potrošnja goriva mora biti usklađena s priloženim,
složenim i spojenim računima od strane tražitelja potpore i prema normativima potrošnje za
snagu motora po kW.
4. Ukoliko tražitelj potpore ima nepodmirene obveze prema lučkim upravama, Hrvatskom
registru brodova i Plovputu zaključno s danom 30. rujna 2012. godine iste moraju biti
podmirene najkasnije do 20. listopada 2012. godine, u protivnom tražitelju potpore neće biti
isplaćena sredstva potpore.
5. Sredstva potpore neće biti isplaćena tražitelju potpore ukoliko dostavljena Potvrda Porezne
uprave o podmirenim javnim davanjima sadržava nepodmirena dugovanja za tog tražitelja
potpore ili ista ne bude dostavljena.
6. Na tražitelje potpore koji se bave isključivo djelatnošću prijevoza tereta, a istu nisu u
mogućnosti obavljati u razdoblju travanj – rujan 2012. godine, ne svojom krivnjom, primijenit
će se odredbe točke 3. ove Glave za razdoblje siječanj – ožujak 2012. godine u kojem su
dužni izračunati potrošnju goriva. Isti su, također u obvezi u navedenom razdoblju dostaviti
dokaze o nemogućnosti obavljanja djelatnosti.
III Popis pripadajuće važeće dokumentacije
1. Preslika rješenja iz obrtnog registra za obrt odnosno preslika rješenja o upisu u sudski
registar za trgovačko društvo.
2. Izvornik ili ovjerena preslika ugovora o leasingu za plovila iz Glave I točke A, alineja
druga uz presliku rješenja o kategorizaciji plovila nautičkog turizma
3. Potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim javnim davanjima koja ne smije biti
starija od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva, uz mogućnost da podnositelj zahtjeva može u
postupku utvrđivanja prava na potporu naknado dopunjavati dokaze glede namirenja javnih
davanja, ali najkasnije do 5. 11. 2012. godine.
4. Preslika upisnog lista broda odnosno jahte ili dozvole za plovidbu brodice (dostaviti sve
stranice upisnog lista odnosno dozvole za plovidbu).
5. Svjedodžba o sposobnosti broda odnosno jahte za plovidbu.
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6. Rješenje nadležne lučke kapetanije o najmanjem broju članova posade broda odnosno
jahte.
7. Preslike ugovora o radu, odnosno ovjerene preslike ugovora o djelu za članove posade
broda/jahte ili brodice upisane u točci 6. Obrasca, koji su zaposleni kod tražitelja potpore
najmanje dva mjeseca u razdoblju od 1. 4. 2012. do 20. 10. 2012.
8. Preslike računa R-1 o kupljenom pogonskom gorivu u razdoblju od 1. 4. 2012. do 30. 09.
2012. (maloprodajna cijena).
IV Opće odredbe
1. Zahtjev za dodjelu potpore sa ispunjenim i ovjerenim Obrascem zajedno s pripadajućom
dokumentacijom dostavlja se na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture,
Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, Uprava pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i
pomorskog dobra uz naznaku „Zahtjev za dodjelu potpore za pogonsko gorivo brodara u
nacionalnoj plovidbi“ najkasnije do 20. listopada 2012. godine. Ukoliko tražitelj potpore
dostavi zahtjev nakon navedenog roka isti se neće uzeti u razmatranje.
2. Davatelj potpore će o svakoj zaprimljenoj ponudi odlučiti upravnim rješenjem. Na sadržaj
rješenja, način odlučivanja o osnovanosti svake ponude, rokove za podnošenje pravnog lijeka,
način dostave rješenja, kao i druga pitanja u svezi donošenja rješenja primjenjivat će se
odredbe Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09).
3. Ministarstvo će isplaćivati samo sredstva potpore za urednu i potpunu dokumentaciju
dostavljenu u propisanom roku.
4. Za dodatne informacije tražitelj potpore može se obratiti ovome Ministarstvu na telefon
01/6169 067 i faks 01/6195 956. Obrazac i Upute mogu se preuzeti na portalu ovoga
Ministarstva www.mppi.hr (natječaji, pomorstvo).
5. Sastavni dio ovog Poziva su Upute i Obrazac koji se prilaže, a sastoji se od osam točaka.
Ministarstvo pomorstva, prometa i
infrastrukture

Kontakti:
- Lučke kapetanije
- Lučke uprave
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