Uputa za podnositelje zahtjeva za potporu za privatno skladištenje svježeg ili
rashlađenog svinjskog mesa sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU)
2022/470 od 23. ožujka 2022.

PRIHVATLJIVI PROIZVODI
Potpora se dodjeljuje samo za količine svježeg ili rashlađenog svinjskog mesa koje još nisu uskladištene
prema popisu kategorija proizvoda koji su navedeni u Prilogu I Provedbene uredbe Komisije (EU)
2022/470 od 23. ožujka 2022. godine (odnosno Prilogu 1. ove Upute).
Meso mora biti dobre, prikladne i tržišne kvalitete te podrijetlom iz EU i ispunjavati zahtjeve iz Odjeljka
III. Priloga VI. Delegirane uredbe (EU) 2016/1238.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA
Gospodarski subjekti koji imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj i koji su u sustavu PDV-a u
Republici Hrvatskoj.

ZAHTJEVI ZA POTPORU
Zahtjevi za potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnose se od 25. ožujka 2022. do 29. travnja 2022.
godine.
Svaki Zahtjev se mora odnositi samo na jednu kategoriju proizvoda prihvatljivih za potporu uz
navođenje odgovarajuće oznake KN unutar kategorije.
Najmanja prihvatljiva količina za koju se može podnijeti Zahtjev je 10 tona za proizvode bez kostiju i 15
tona za ostale proizvode.
Potpora se može dodijeliti samo za razdoblje skladištenja od 60, 90, 120 ili 150 dana, pri čemu ugovorno
skladištenje završava dan prije otpreme iz skladišta.
Zahtjevu se prilaže jamstvo u skladu s člankom 4. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 u visini
od 20 % iznosa potpore.
Ispunjen i potom skeniran obrazac Zahtjeva i jamstva šalju se na e-mail: intervencije.meso@apprrr.hr
Original Zahtjeva i jamstva šalju se poštom na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, s naznakom „Privatno skladištenje
svinjskog mesa“.
Zahtjev je prihvatljiv ako je podnesen na hrvatskom jeziku, ako su ispunjeni traženi podaci na obrascu
te ukoliko je gospodarski subjekt položio valjano jamstvo u dostatnom iznosu za ponuđenu količinu.
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Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za
plaćanja) obavještava podnositelja Zahtjeva o odluci Europske komisije o prihvaćanju Zahtjeva osmog
radnog dana nakon datuma primitka Zahtjeva, uz uvjet da Europska komisija u međuvremenu ne
donese odluku o:
(a) suspendiranju primjene programa za najviše pet radnih dana; Zahtjevi podneseni u tom razdoblju
ne prihvaćaju se;
*(b) određivanju jedinstvenog postotka za koji je potrebno smanjiti količine iz Zahtjeva, uz uvjet da se
poštuje minimalna ugovorna količina, prema potrebi. Podnositelj Zahtjeva na kojeg se primjenjuje ova
točka može povući svoj Zahtjev u roku od deset radnih dana od datuma stupanja na snagu odluke o
utvrđivanju postotka smanjenja.
(c) odbijanju Zahtjeva podnesene prije razdoblja suspenzije, a o čijem bi se prihvaćanju odlučivalo
tijekom razdoblja suspenzije.
Prava i obveze koje proizlaze iz prihvaćanja Zahtjeva nisu prenosivi.
Zahtjevi se ne mogu nakon njihova podnošenja povući* ili mijenjati.
Ako Agencija za plaćanja odluči da Zahtjev nije prihvatljiv, o tome obavještava podnositelja Zahtjeva u
roku od tri radna dana od primitka Zahtjeva.

JAMSTVO
Pri podnošenju Zahtjeva obvezno je dostaviti sredstvo osiguranja (u daljnjem tekstu: Jamstvo) u skladu
s člankom 4. točkom (b) Delegirane uredbe (EU) 2016/1238 u visini od 20 % iznosa potpore.
Prihvatljivo Jamstvo je bankovna garancija u iznosima navedenim u Prilogu 1. ove Upute položeno u
kunama po tečaju Europske centralne banke na dan 28. veljače 2022. godine u iznosu od 7,5655 HRK
za 1 EUR za Zahtjeve podnesene u ožujku 2022. godine. Tečaj za Zahtjeve podnesene u travnju 2022.
godine bit će naknadno utvrđen i objavljen na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja
(www.apprrr.hr).
Bankovna garancija treba glasiti u korist Agencije za plaćanja s rokom valjanosti od 18 mjeseci od
datuma ovjere.
Bankovna garancija se sastavlja sukladno predlošku iz Priloga 2. ove Upute.
Da bi podnositelj Zahtjeva ostvario pravo na povrat Jamstva mora se pridržavati prava i obaveza
propisanih Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/470, Delegiranom uredbom Komisije (EU)
2016/1238, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/1240, Uredbom Europskog Parlamenta i Vijeća
(EU) 1308/2013, Uredbom Vijeća (EU) 1370/2013, Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2014/907 te
Uredbom Europskog Parlamenta i vijeća (EU) 1306/2013 te omogućiti sve kontrole propisane
navedenim Uredbama.
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UGOVOR, SKLADIŠTENJE I KONTROLE
Agencija za plaćanja i prihvatljivi podnositelji Zahtjeva sklapaju ugovore.
Ugovori obuhvaćaju najmanje sljedeće obveze gospodarskog subjekta:
(a) uskladištiti količinu i zadržati je na skladištu tijekom ugovornog razdoblja skladištenja na vlastiti rizik
i o vlastitu trošku, u uvjetima kojima se osigurava održavanje svojstava proizvoda iz članka 3. Delegirane
uredbe (EU) 2016/1238, bez:
i. zamjene uskladištenih proizvoda;
ii. njihova prijenosa na drugo mjesto privatnog skladištenja;
(b) zadržati dokumente o masi utvrđenoj u trenutku ulaska u mjesto privatnog skladištenja;
(c) Agenciji za plaćanja poslati dokumente koji se odnose na aktivnosti uskladištenja, uključujući
lokaciju skladišnih serija te pripadajuće količine, i to najkasnije pet radnih dana od datuma
uskladištenja;
(d) dopustiti Agenciji za plaćanja da u svakom trenutku provjeri jesu li ispunjene sve ugovorom
utvrđene obveze;
(e) pobrinuti se da uskladišteni proizvodi budu lako dostupni i pojedinačno prepoznatljivi po skladišnoj
seriji.
Ukoliko nakon primitka obavijesti o prihvaćenom Zahtjevu proizvodi nisu već uskladišteni, korisnik
obavještava Agenciju za plaćanja o vremenskom okviru za uskladištenje proizvoda, nazivu i adresi
svakog mjesta privatnog skladištenja, nazivu i adresi svakog mjesta zamrzavanja u slučaju kada se
proizvod zamrzava u prikladnim pogonima izvan mjesta privatnog skladištenja te pripadajućim
količinama.
Obavijest se dostavlja Agenciji za plaćanja najmanje pet radnih dana prije početka skladištenja
proizvoda putem e-maila na adresu intervencije.meso@apprrr.hr
Proizvodi se moraju uskladištiti u roku od 28 dana od obavijesti Agencije za plaćanja o prihvaćenom
Zahtjevu.
Uskladištenje se smatra završenim na dan uskladištenja posljednje pojedinačne serije količine
obuhvaćene Zahtjevom.
Ugovorno razdoblje skladištenja započinje na dan koji slijedi nakon datuma na koji se uskladištenje
smatra završenim.
Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu za sve količine iz obavijesti:
(a) na mjestu privatnog skladištenja, u slučaju kada se proizvod zamrzava u prostorijama skladišta;

(b) na mjestu zamrzavanja, u slučaju kada se proizvod zamrzava u prikladnim pogonima izvan mjesta
privatnog skladištenja.
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Te kontrole obuhvaćaju provjere prihvatljivosti proizvoda (identifikacijski pregled proizvoda), mase te
evidencija o dobavi. Uz navedeno provjeravaju se i skladišne evidencije zaprimljenih i uskladištenih
serija.
Ukoliko je nalaz kontrole na terenu uredan, Agencija za plaćanja obavještava gospodarski subjekt u
roku od 5 radnih dana od datuma izdavanja kontrolnog izvješća da se ugovor smatra sklopljenim, uz
uvjet da je primila sve dokumente potrebne za zaključivanje ugovora. Datum sklapanja ugovora jest
datum na koji Agencija za plaćanja obavijesti gospodarski subjekt.
Tijekom razdoblja skladištenja Agencija za plaćanja provodi i nenajavljene kontrole na terenu kako bi
se uvjerila u prisutnost i identitet ugovorne količine na mjestu privatnog skladištenja.
Otprema iz skladišta može započeti sljedećeg dana od posljednjeg dana ugovornog razdoblja
skladištenja.
Podnositelj zahtjeva mora najmanje pet radnih dana prije početka aktivnosti otpreme obavijestiti
Agenciju za plaćanja o tome da namjerava početi otpremati proizvode iz skladišta te mora navesti
skladišne partije na koje se to odnosi.
Agencija za plaćanja provodi kontrolu na terenu na kraju ugovornog razdoblja skladištenja ili prije
početka otpreme proizvoda kako bi utvrdila je li ispunjena ugovorna obveza, i to na temelju pregleda
skladišne evidencije i prateće dokumentacije te provjere prisutnosti serija i identiteta proizvoda na
mjestu privatnog skladištenja. Osim navedenog, fizički se provjerava reprezentativan statistički uzorak
kako bi se provjerila količina, vrsta, pakiranje te označivanje i identitet proizvoda na mjestu privatnog
skladištenja.
Agencija za plaćanja sastavlja izvješće o kontroli u roku od pet radnih dana od završetka svake kontrole
na terenu.

ISPLATA POTPORE
Gospodarski subjekt podnosi zahtjev za isplatu potpore Agenciji za plaćanja u roku od 3 mjeseca od
završetka ugovornog razdoblja skladištenja, putem obrasca objavljenog na službenoj mrežnoj stranici
Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).
Potpora se isplaćuje samo za 60, 90, 120 ili 150 dana skladištenja.
Potpora se isplaćuje najkasnije 120 dana od datuma podnošenja zahtjeva za isplatu, uz uvjet da su
ispunjene obveze iz ugovora. Međutim, ako je u tijeku upravna istraga, isplata se ne izvršava dok se ne
utvrdi pravo na nju.
Potpora se NE isplaćuje ako je:
uskladištena količina svježeg svinjskog mesa tijekom ugovornog razdoblja skladištenja manja
od 97 % ugovorene količina (u izračun uskladištene količine nisu uključeni zdravstveno neispravni
proizvodi ili oni koji ne odgovaraju propisanim tržišnim standardima) i
gospodarski subjekt otpremio proizvode po završetku ugovorenog razdoblja bez prethodne
obavijesti Agenciji za plaćanja (5 radnih dana prije otpreme)
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Ako se provjerama kod gospodarskog subjekta tijekom skladištenja ili otpreme pokaže da proizvodi
nisu zdravstveno ispravni i ne odgovaraju propisanim tržišnim standardima, za predmetne se količine
potpora ne isplaćuje.
Isto se pravilo primjenjuje ako je dio uskladištenih proizvoda zbog neispravnosti otpremljen iz skladišta
prije isteka razdoblja skladištenja.
Ukoliko Agencija za plaćanja otkrije da se u dokumentu koji je predočio gospodarski subjekt navode
netočne informacije te ako su te netočne informacije ključne za dodjelu potpore za privatno
skladištenje, isključit će gospodarski subjekt iz postupka dodjele potpore za proizvod za koji su
dostavljene netočne informacije, i to na razdoblje od jedne godine od datuma donošenja konačne
upravne odluke kojom se ta nepravilnost utvrđuje.
Predmetni gospodarski subjekti vraćaju neopravdano isplaćenu potporu zajedno s kamatama.
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PRILOG 1.
Kategorije
proizvoda

Kategorija 1
ex 0203 11 10

Kategorija 2
ex 0203 12 11
ex 0203 12 19
ex 0203 19 11
ex 0203 19 13

Kategorija 3
ex 0203 19 55

Kategorija 4
ex 0203 19 15

Kategorija 5
ex 0203 19 55

Kategorija 6
ex 0203 19 55

Kategorija 7
ex 0209 10 11

Proizvodi za koje se
dodjeljuje potpora
Polovice bez prednje
noge, repa, bubrega,
tetivne prepone i leđne
moždine (1)
Cijeli trupovi životinja do
20 kg
Šunke
Plećke
Prednji dijelovi
Leđa, s grebenom vrata
ili bez njega ili s
odvojenim grebenima
vrata, leđa sa ili bez
slabine (2) (3)
Noge, plećke, prednji
dijelovi, leđa s
grebenom vrata ili bez
njega ili s odvojenim
grebenima vrata, leđa sa
ili bez slabine, bez
kostiju (2) (3)
Prsa s potrbušinom,
cijela ili izrezana u
pravokutne komade
Prsa s potrbušinom,
cijela ili izrezana u
pravokutne komade, bez
kože i rebara
Komadi mesa koji
odgovaraju srednjem
dijelu („middles”), s
kožom ili masnoćom ili
bez njih, bez kostiju (4)
Potkožna svinjska
masnoća s kožom ili bez
nje (5)

Iznos potpore i jamstva za razdoblje skladištenja od (EUR/tona)
60 dana
Potpora Jamstvo

90 dana
120 dana
150 dana
Potpora Jamstvo Potpora Jamstvo Potpora Jamstvo

270

54

286

57,2

301

60,2

317

63,4

326

65,2

341

68,2

357

71,4

372

74,4

377

75,4

392

78,4

407

81,4

423

84,6

282

56,4

297

59,4

313

62,6

327

65,4

348

69,6

361

72,2

375

75

389

77,8

279

55,8

293

58,6

306

61,2

320

64

157

31,4

168

33,6

180

36

190

38

(1) Potpora se može dodijeliti i za polovice prezentirane kao polovice „Wiltshire”, tj. bez glave, obraza, donjih dijelova nogu,
repa, sala, bubrega, filea, lopatične kosti, prsne kosti, kralježnice, zdjelične kosti i ošita.
(2) Leđa i grebeni vrata mogu biti s kožom ili bez nje, ali prianjajući sloj masnoće ne smije biti deblji od 25 mm.
(3) Ugovorena količina može obuhvaćati bilo koju kombinaciju navedenih proizvoda.
(4) U istom obliku kao i proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 0210 19 20.
(5) Svježe masno tkivo koje se nakuplja ispod kože svinje i uz nju prianja, bez obzira na to kojem dijelu svinje pripada; kad je
zajedno s kožom, masa masnog tkiva mora biti veća od mase kože.
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PRILOG 2.
Banka – Garant: ……………………………………………………………………………….
Nalogodavac: ………………………………………………………………………………......
Korisnik garancije: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb
OIB: 99122235709
BANKOVNA GARANCIJA broj ……………….
za dobro izvršenje posla
PODACI O GARANTU
Naziv banke-garanta …………………………………………………………………………...
OIB: …………………………………………………………………………………………….
Sjedište banke: …………………………………………………………………………………
Poštanski broj: ……………………… Mjesto: …………………………………………
Transakcijski račun: ……………………………………………………………………………
Koji se vodi pri: ………………………………………………………………………………...
PODACI O NALOGODAVCU
Naziv: ………………………………………..…………………………………………………
OIB: …………………………………………………………………………………………….
Adresa sjedišta: ………………………………………………………………………………...
Poštanski broj: ……………………… Mjesto: …………………………………………
Garant izjavljuje da je upoznat s obvezom Nalogodavca da sukladno odredbama Uredbe (EU) br.
1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke
organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72,
(EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1238
od 18. svibnja 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na
javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje, Provedbenoj uredbi Komisiji (EU) 2016/1240 od
18. svibnja 2016. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta
i Vijeća s obzirom na javnu intervenciju i potpore za privatno skladištenje, Provedbenoj uredbi Komisije
(EU) 2022/470 od 23. ožujka 2022. o dodjeli potpore za privatno skladištenje svinjskog mesa i
utvrđivanju iznosa potpore unaprijed te Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka
2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za
plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura, Korisniku
garancije položi garanciju kao osiguranje za dobro obavljanje posla s rokom valjanosti od 18 mjeseci
od datuma ovjere.
Ovom Garancijom Garant se neopozivo obvezuje da će na prvi pisani poziv Korisnika garancije i bez
prigovora isplatiti bilo koji iznos po ovoj Garanciji, a najviše do iznosa od:
Kuna ……………….. (slovima:______________)
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Sva plaćanja po ovoj Garanciji će se izvršiti u korist Državnog proračuna na IBAN (račun) broj
HR1210010051863000160, s pozivom na broj 64 9725-45927-OIB nalogodavca.
Obveza po ovoj Garanciji će se automatski smanjivati za bilo koji iznos plaćen od strane Garanta po ovoj
Garanciji.
Garancija je sastavljena u jednom izvornom primjerku za Korisnika Garancije te dvije kopije od kojih je
po jedna za Garanta i Nalogodavca.
Garancija je neprenosiva.
U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

……………………………..
Mjesto i datum

……………………………….
Ovjera Garanta i potpis ovlaštene osobe
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