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Sadržaj: 
KONTROLA NA TERENU 

 

 Zašto postoji kontrola na terenu? 

 Tko obavlja kontrolu na terenu? 

 Kada se obavlja? 

 Kako se obavlja? 

 Koje su dužnosti korisnika, koje kontrolora 

 Rezultati kontrole, postupanja nakon izvršene kontrole 

 

OZNAČAVANJE ULAGANJA 

 

 Zašto se vrši označavanje ulaganja? 

 Koji su elementi označavanja? 

 Na koja ulaganja se primjenjuje označavanje? 

 Primjeri označavanja 
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Kontrola na terenu osigurava: 

Zašto postoji kontrola na terenu? 

oda su prijavljeni izdaci stvarno 
nastali,  

oda su proizvodi isporučeni ili 
usluge obavljene u skladu s 
odlukom o odobrenju potpore,  

oda su zahtjevi za isplatu koje su 
dostavili korisnici ispravni,  

oda su izdaci u skladu s pravilima 
EU i nacionalnim pravilima, 

oda se osigura da nije bilo 
„duplog” financiranja istog 
ulaganja. 
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Tko obavlja kontrolu na terenu? 

 djelatnici Upravljačkog tijela (Ministarstvo poljoprivrede – Uprava 

ribarstva) 

 

 djelatnici Tijela za potvrđivanje (MP), Tijela za reviziju, predstavnici 

Europske komisije, predstavnici Europski ured za borbu protiv 

prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela 
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Kada se obavlja kontrola na terenu? 

 PRIJE plaćanja 

 TIJEKOM PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA NAKON izvršenog 

konačnog PLAĆANJA 

 osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i U BILO 

KOJEM TRENUTKU od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do 

isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja 
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Kako se obavlja kontrola na terenu?  

 Pregledavanjem: 
o lokacija ulaganja, poslovnih, proizvodnih i skladišnih objekata, opreme, uređaja i 

roba 

 Provjeravanjem: 
o poslovnih knjiga i evidencija (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa 

(IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača) 

o dokumenata (računi, potvrde o plaćanju, bankovna, podaci o korištenom 
materijalu, garantni listovi) 

o tehničke dokumentacije vezane uz predmetno ulaganje (projektna dokumentacija, 
građevinski dnevnik, građevinska knjiga) 

o rješenja, ugovora i potvrda relevantnih institucija o udovoljavanju EU standarda; 

o podataka koji se tiču prirode, kvantitete i kvalitete roba i usluga 

o napredovanja radova (kontrola »skrivenih radova«) 

o funkcionalnosti i namjene ulaganja 

o tijeka proizvodnje. 

 Uvidom u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava, 

 Prikupljanjem podataka i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, 
vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole. 

 Fotografiranjem. 
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Dužnosti korisnika   (1) 

 čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o ulaganju za koje je ostvario 
potporu prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu 
te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama – ROK ČUVANJA 
DOKUMENTACIJE  je najmanje pet godina od zadnje primljene uplate 
financijskih sredstava ili tri godine od dana zatvaranja /djelomičnog 
zatvaranja OP-a  

 

 voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni 
kod za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena 
potpora 

 

 predmet ulaganja ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je 
namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i 
korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama 

  

 svako ulaganje za koje je ostvario pravo na potporu označiti sukladno 
obvezama informiranja i promidžbe 
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Dužnosti korisnika   (2) 

 po obavijesti ovlaštenih osoba o 
obavljanju kontrole na terenu, 
pripremiti potrebne podatke 

  

 ukoliko korisnik (odgovorna osoba) 
nije u mogućnosti prisustvovati 
provedbi kontrole na terenu – MORA 
pismeno ovlastiti drugu osobu koja 
mora prisustvovati kontroli, a koja će 
imati pravo davanja podataka i 
sudjelovanja u kontroli za vrijeme 
njene odsutnosti 

 

 omogućiti obavljanje nadzora, pružiti 
potrebne podatke i obavijesti te 
osigurati uvjete za njihov nesmetani 
rad 
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Dužnosti kontrolora  
 

 identificirati se javnom ispravom kojom se dokazuje identitet prilikom obavljanja 
kontrole 

 
 MOŽE najaviti kontrolu do 48 sati prije kontrole, pazeći da i se ranijom najavom na 

naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s 
korisnikom 

 
 vizualno provjeriti lokaciju te usporediti situaciju zatečenu na terenu s dokumentacijom 

na temelju koje je ostvario potporu 
 
 usporediti podatke utvrđene kontrolom na terenu s podacima iz zahtjeva za isplatu 
  
 sve stavke koje je moguće fotografirati  
 
 sastaviti izvješće o izvršenoj kontroli 
 
 izvijestiti nadležna tijela i tražiti provođenje određenog 
    postupka ako sam nije ovlašten izravno postupiti 
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Rezultati kontrole   

 Sukladno nalazima kontrole, čelnik Upravljačkog tijela može 
tražiti dopunu/obrazloženje/ispravak – nakon zaprimljenog i 
utvrđenog izrađuje POZITIVAN ili NEGATIVAN izvještaj kontrole 
na terenu za svakog korisnika za kojeg je obavljena kontrola 

 

 Za korisnike za koje je utvrđena nepravilnost, ovisno o težini 
utvrđene nepravilnosti mogu se predložiti korektivne mjere koje 
je korisnik dužan provesti u zadanom roku kako bi nalaz 
kontrole bio pozitivan 

 

 Na temelju svih izvještaja provedene kontrole na terenu, UT 
izrađuje konačan izvještaj u tabličnom prikazu s navedenim 
konačnim rezultatima kontrole na terenu za svakog korisnika 
(UDOVOLJIO ili NIJE UDOVOLJIO), te ga dostavlja čelniku PT-
a u roku od 5 radnih dana od odobrenja izvještaja od strane 
čelnika UT-a 
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Rezultati kontrole  - Odluka o povratu   

 Odluku o povratu izdaje Agencija za plaćanja (PT): 

 
1. ukoliko utvrđeni nepravilni iznos ne prelazi 50 posto ukupne 

vrijednosti ulaganja - traži se povrat utvrđenog nepravilnog 
iznosa; 

 

2. ukoliko utvrđeni nepravilni iznos prelazi 50 posto ukupne 
vrijednosti ulaganja  - traži se povrat ukupno isplaćenih 
sredstava potpore; 

 

3. ukoliko korisnik nije ispravio utvrđenu nepravilnost sukladno 
Izvještaju kontrole na terenu – traži se povrat ukupno isplaćenih 
sredstava potpore; 

 

4. ukoliko utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na 
prijevaru  - traži se  povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, 
te će Upravljačko tijelo o istome izvijestiti Državno odvjetništvo 
RH. 

 

Radionica "Provedba mjere 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi", 21. kolovoza 2014. 



 

Označavanje ulaganja   

 ZAŠTO? - predstavlja doprinos u informiranju javnosti o 

ulozi Europske unije u ulaganju, rezultatima ulaganja i 

njegovom doprinosu zajednici + jamči transparentnost 

dodjele potpore iz EFR-a 

 

 TKO JE ODGOVORAN? - korisnik o vlastitom trošku 

sukladno članku 32. Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007 
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Elementi označavanja ulaganja 

 Sve mjere informiranja i promidžbe koje korisnik provodi 
trebaju uključivati sljedeće elemente vidljivosti:  

 

1. Simbol Europske unije u skladu sa grafičkim standardima   
navedenim u Prilogu 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007, 
uključujući referencu na Europsku uniju: Europska unija 

2. zastavu Republike Hrvatske 

3. referencu na EFR: Europski fond za ribarstvo 

4. izjavu kojom se naglašava dodana vrijednost intervencije Unije: 
»Ulaganje u održivo ribarstvo« 

 

 Iznimno, elementi navedeni u točkama 2., 3. i 4. se ne 
primjenjuju za manje promidžbene materijale. 
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Na što se primjenjuje označavanje 

ulaganja? 

Korisnik je dužan provoditi mjere informiranja i vidljivosti ovisno o vrsti i 

iznosu ulaganja 

 

A. Financiranje kupnje fizičkih objekata i građevinskih radova 

(izgradnja i/ili rekonstrukcija) 

 

B. Opremanje i financiranje vozila/plovila 
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Označavanje ulaganja 

A. Financiranje kupnje fizičkih objekata i 

građevinskih radova (izgradnja i/ili 

rekonstrukcija) vrijednosti ulaganja iznad 

500.000 EUR 

 Privremeni informativni pano – na gradilištu za vrijeme trajanja 

operacije, po završetku se zamjenjuje trajnom informativnom 

pločom. 

 

Trajna informativna ploča – svi elementi + vrsta i naziv operacije 

 

Ukoliko je vrijednost ulaganja < 500.000 EUR - korisnik je također 
obavezan ulaganje označiti pomoću privremenog panoa i trajne 

informativne ploče, ali u ovim slučajevima na privremenom panou 

i trajnoj ploči je obavezno uključivanje elemenata vidljivosti iz 

točaka 1., 3. i 4., dok elemente iz točke 2. (zastavu Republike  

Hrvatske) te naziv i vrstu operacije, korisnik može uključiti ako želi 
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 Označavanje ulaganja 

Trajna informativna ploča: 

 
 Korisnik je dužan postaviti dobro vidljivu i dovoljno veliku trajnu 

informativnu ploču, najkasnije šest mjeseci od završetka operacije 
sukladno Potvrdi o završenom ulaganju te mora ostati na mjestu 
ulaganja pet godina od datuma zadnje primljene uplate financijskih 
sredstava 

 

 Ploča mora sadržavati sve ranije navedene elemente te vrstu i naziv 
operacije, pri čemu elementi navedeni u točkama 1., 3. i 4. 
moraju zauzimati najmanje 25 posto površine ploče.  

 

 Ploča može biti metalna, plastična ili od drugog odgovarajućeg 
materijala, uz uvjet da se ne ugrozi njena namjena i svrha 
tijekom propisanog razdoblja. Korisnik informativnu trajnu ploču 
treba postaviti na najvidljivijem dijelu objekta (glavni ulaz ili 
pročelje zgrade na kojoj je obavljena izgradnja/rekonstrukcija) 
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Primjer privremenog informativnog 

panoa 

  

  

  

  
Operacija se sufinancira sredstvima Europske unije  

iz Europskog fonda za ribarstvo  

  

  

                 
  

  

                                   Europska unija                                                           

                                Ulaganje u održivo ribarstvo 
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Primjer trajne informativne ploče 

  

  

  

(Naziv i vrsta operacije) 
Operacija je sufinancirana sredstvima Europske 

unije  

iz Europskog fonda za ribarstvo  

  

  

                 
  

  

                                   Europska unija                                                           

                                Ulaganje u održivo ribarstvo 
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Označavanje ulaganja 

B. Opremanje i financiranje vozila/plovila 

Korisnik je dužan opremu ili vozila ili plovila za koja je ostvario potporu iz EFR-a 
označiti naljepnicom i to na sljedeći način:  

 

 Naljepnica treba biti smještena na vidljivom mjestu predmeta ili vozila ili 
plovila. Kako bi sadržaj naljepnice bio jasno vidljiv, veličina naljepnice ovisit će 
o veličini predmeta/vozila/plovila koje se označava. Naljepnica treba biti 
odgovarajuće kvalitete, po mogućnosti plastificirana.  

 

 Prostorĳe koje su opremljene sufinanciranim ulaganjem također trebaju biti 
adekvatno označene, pomoću naljepnice ili ploče.  

 

 Naljepnice i ploče moraju sadržavati osnovne elemente vidljivosti, tj. elemente 
pod ranije navedenim točkama 1., 3. i 4., osim naljepnica za manje predmete 
koje moraju sadržavati samo element pod točkom 1., tj. samo simbol Europske 
unije u skladu sa grafičkim standardima navedenim u Prilogu 2. Uredbe 
Komisije (EZ) br. 498/2007, uključujući referencu na Europsku uniju 

Radionica "Provedba mjere 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi", 21. kolovoza 2014. 



Primjer naljepnice za opremu ili vozila ili 

plovila 

  

 

 

Nabavljeno uz pomoć Europske unije  

iz Europskog fonda za ribarstvo  

  

             

 

 
                           Europska unija                                                           

                           Ulaganje u održivo ribarstvo 
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                   Europska unija 



Upute za izradu amblema i definicija 

standardnih boja 
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Postupak jednobojne reprodukcije 
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Reprodukcija na obojenoj podlozi  
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Označavanje ulaganja 

 Ako u određenoj operaciji koja se sufinancira iz EFR-a ima više 
sudionika - korisnik mora osigurati da svi uključeni budu 
informirani da se radi o operaciji koja je odabrana u okviru 
provedbe Operativnog programa sufinanciranog iz EFR-a te svi 
dokumenti, uključujući potvrde o sudjelovanju i druge potvrde, koji 
se odnose na takvu operaciju moraju sadržavati izjavu da je 
Operativni program sufinanciran iz EFR-a. 

 

 Označavanje ulaganja provjeravat će se kontrolom na terenu 

u odgovornosti Upravljačkog tijela 

 

 Upute za izradu amblema i definicija standardnih boja dio su 

Priloga 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007 
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HVALA NA PAŽNJI 
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