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GRADSKOM VIJEĆU
GRADA SVETOG IVANA ZELINE
PREDMET: Prijedlog Odluke o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline za 2018. godinu
Poštovani,
Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša dugi niz godina provodi
Odluku o subvencioniranju poljoprivrednika s područja Grada. U želji da i dalje pomažemo jačanju poljoprivrede
proizvodnje, a time i jačanju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva u 2018. godini, predlažu se slijedeće mjere
potpore:
1. Ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstva
1.1 sektor povrćarstva;
1.2 sektor voćarstva;
1.3 sektor vinogradarstva i vinarstva;
1.4 sektor stočarstva;
2. Ekološka i integrirana proizvodnja;
3. Premije osiguranja;
4. Edukacija i stručno osposobljavanje;
5. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala;
6. Izrada dokumentacije za prijavu na natječaje fondova europske unije.
Kako je ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju pravna stečevina EU postala pravno obvezujuća u
Republici Hrvatskoj Odluka je usklađena sa smjernicama EU.
Pravila EU o državnoj potpori temelje se na člancima 107., 108. i 109. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije (UFEU) na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.
Predloženim mjerama potpore cilj je spriječiti ili ublažiti daljnji pad proizvodnje te općenito pomoći
oporavku poljoprivrednih gospodarstva.
Navedene mjere potpore u 2016. i 2017. godini pokazale su se učinkovitim te su sredstva predviđena
proračunom i u potpunosti iskorištena, stoga isti program mjera, odobren od strane Europske komisije i
Ministarstva poljoprivrede, predlažemo i u narednoj godini.
Sukladno navedenom, predlažem Gradskom vijeću da na temelju članka 16. Statuta Grada Svetog Ivana
Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 – pročišćeni tekst,
5/13 i 12/13 – pročišćeni tekst), donese Odluku kao u privitku.
GRADONAČELNIK
Hrvoje Košćec

PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD SVETI IVAN ZELINA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:
UR.BROJ:
Sveti Ivan Zelina,
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) te članka 16. Statuta Grada
Svetog Ivana Zeline ("Zelinske novine", br. 8/01, 7/02, 10/04, 1/06, 3/06 – pročišćeni tekst, 9/09, 11/09 –
pročišćeni tekst, 5/13 i 12/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sv. Ivana Zeline, na ___ sjednici održanoj
dne _____ 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o potporama u poljoprivredi Grada Svetog Ivana Zeline
za 2018. godinu
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuju se vrste aktivnosti, opći uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora male vrijednosti (u daljnjem
tekstu: potpore) koje će Grad Sveti Ivana Zeline dodjeljivati u poljoprivredi.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava.
Članak 2.
Sredstva za potpore navedene u čl.1. osigurana su za 2018. godine u Proračunu Grada- razdjel 003 – Upravni
odjel za gospodarstvo, stambeno komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša- tekući projekti – Potpore u
poljoprivredi.
Članak 3.
Potpora se dodjeljuje sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.)
– u daljnjem tekstu: Uredba de minimis.
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji
se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene količine,
potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz
izvoznu djelatnost,
c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, „poljoprivredni proizvod“ je proizvod primarne proizvodnje iz Priloga I.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture.
Članak 4.
Korisnik potpore iz članka 3. ove Odluke je „jedan poduzetnik“- poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji, ima prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu
proizvodnju na području Grada Sveti Ivan Zeline

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti,
trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Pojmom „jedan poduzetnik“, sukladno članku 2. točki 2. Uredbe de minimis, obuhvaćeni su svi poduzetnici
ukoliko su izravno ili preko jednog ili više drugih poduzetnika, međusobno povezani tako da jedan poduzetnik:
a) ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova drugog poduzetnika,
b) ima pravo imenovati ili razriješiti većinu članova upravnog ili nadzornog tijela drugog poduzetnika,
c) ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugog poduzetnika po međusobnom ugovoru sklopljenom
sukladno statutu ili društvenom ugovoru tog poduzetnika,
d) koji je dioničar ili član drugog poduzetnika, po dogovoru s drugim dioničarima ili članovima tog
poduzetnika, sam kontrolira većinu glasačkih prava dioničara ili članova tog poduzetnika.
Poduzetnici koji su u bilo kojem od odnosa navedenih u stavku 3. članka 4. smatraju se „jednim poduzetnikom“.
Članak 5.
Potpore na području Grada Svetog Ivana Zeline dodjeljivat će se za :
1. Ulaganja u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava:
1.1. Sektor povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i cvjećarstvo (uključujući ljekovito i začinsko
bilje)
1.2. Sektor voćarstva
1.3. Sektor vinogradarstva i vinarstva
1.4. Sektor stočarstva
2. Ekološka i integrirana proizvodnja
3. Premije osiguranja
4. Edukacija i stručno osposobljavanje
5. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala
6. Izrada dokumentacije za prijavu na natječaje Fondova Europske unije- Program ruralnog razvoja za razdoblje
2014.-2020. godine.

1.

Članak 6.
ULAGANJA U MODERNIZACIJU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA
1.1 SEKTOR POVRĆARSTVA (UKLJUČUJUĆI PROIZVODNJU JAGODA I GLJIVA) I CVJEĆARSTVA
(UKLJUČUJUĆI PROIZVODNJU LJEKOVITOG I ZAČINSKOG BILJA)
Ulaganja prihvatljiva za potporu u sektoru povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva) i
cvjećarstvu (uključujući ljekovito i začinsko bilje) su:
a)
b)
c)
d)
e)

nabava novih i rekonstrukcija postojećih proizvodnih objekata (plastenici/staklenici);
nabava certificiranih sadnica jagoda;
nabava nove proizvodne opreme (sustavi za navodnjavanje, sustavi za zagrijavanje i
zasjenjivanje, stolovi, stalaže, folije, bušenje bunara);
nabava nove opreme za proizvodnju povrća, jagoda, gljiva, ljekovitog i začinskog bilja;
analiza tla.

1.2 SEKTOR VOĆARSTVA
Ulaganja prihvatljiva u sektoru voćarstva su:
a) podizanje i rekonstrukcija nasada na minimalnoj površini od 0,15 ha (kupnja certificiranog sadnog
materijala, analiza tla, armatura, sustav za navodnjavanje, sustav za zaštitu višegodišnjih nasada od
padalina - tuče, mraz, kiša);

1.3 SEKTOR VINOGRADARSTVA I VINARSTVA
Ulaganja prihvatljiva za potpore u sektoru vinogradarstva i vinarstva su:
a) Podizanje i rekonstrukcija nasada na minimalnoj površini od 0,15 ha (kupnja certificiranog sadnog
materijala, analiza tla, armatura, sustav za navodnjavanje, sustav za zaštitu višegodišnjih nasada od
tuče - mreže, nosači, stupovi, sidra)

1.4 SEKTOR STOČARSTVA
Ulaganja prihvatljiva za potpore u sektoru stočarstva su:
a) nabava nove opreme i materijala za proizvodnju, pakiranje i skladištenje pčelinjih proizvoda;
b) nabava sjemena za umjetno osjemenjivanje krmača
UVJETI ZA DODJELU POTPORE ZA ULAGANJA U MODERNIZACIJU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA:
- vrijednost ulaganja u pojedinom sektoru iznosi najmanje 5.000,00 kuna, osim u sektoru stočarstva gdje
minimalna vrijednost ulaganja iznosi 2.000,00 kuna
- poljoprivredne površine za koje se traži potpora moraju se nalaziti na području Grada Svetog Ivana
Zeline
- korisnici koji traže potporu u sektoru stočarstva za nabavu sjemena za umjetno osjemenjivanje krmača
moraju imati Potvrdu o položenom tečaju za umjetno osjemenjivanje krmača.
IZNOS POTPORE PO KORISNIKU ZA ULAGANJA U MODERNIZACIJU POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA:
- Do 40 % vrijednosti ulaganja, a najviše do 10.000,00 kuna u pojedinom sektoru.
Članak 7.
2. EKOLOŠKA I INTEGRIRANA PROIZVODNJA
Ulaganja prihvatljiva u ekološkoj i integriranoj proizvodnji su:
a) stručni nadzor i ocjene sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili ekološkoj poljoprivrednoj
proizvodnji u prijelaznom razdoblju;
b) stručni nadzor integrirane proizvodnje.
UVJETI ZA DODJELU POTPORE U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI:
- poljoprivredne površine za koje se traži potpora moraju se nalaziti na području Grada Svetog Ivana
Zeline
IZNOS POTPORE PO KORISNIKU U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI:
- Do 50 % iznosa troškova, a najviše do 5.000,00 kuna.
Članak 8.
3. PREMIJE OSIGURANJA
Potpore premije osiguranja usjeva, višegodišnjih nasada i sadnog materijala odobrit će se onom
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče,
požara i/ili udara groma.
UVJETI ZA DODJELU POTPORE PREMIJE OSIGIRANJA:
- Plaćena prva rata osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja.
IZNOS POTPORE PO KORISNIKU ZA PREMIJE OSIGURANJA:
- Do 25% iznosa od uplaćene premije za tekuću godinu, a najviše do 8.000,00 kuna po obiteljskom
gospodarstvu.
Potpora premije osiguranja usjeva, nasada i sadnoga materijala može se korisnicima isplatiti putem
osiguravatelja što se utvrđuje posebnim ugovorom Grada Svetog Ivana Zeline i osiguravatelja.
Članak 9.
4. EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
Potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu odnosi se na
pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom
gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski obvezno stručno osposobljavanje
vezano uz poljoprivrednu proizvodnju.
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.
UVJETI ZA DODJELU POTPORE ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE:
- nositelj tečaja mora biti ovlašten od nadležnog ministarstva za provođenje edukacije po posebnim

-

programima ili zakonski obvezne edukacije;
sklopljen Ugovor s nositeljem tečaja.

IZNOS POTPORE PO KORISNIKU ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE:
- do 50 % ukupnih troškova tečaja, a najviše do 500,00 kuna po jednom polazniku, izuzev polaznika tečaja za
edukaciju Održive upotrebe pesticida gdje iznos potpore po pojedinom korisniku iznosi 50,00 kuna. Sredstva
se uplaćuju na žiro račun nositelja tečaja na ime i u korist člana poljoprivrednog gospodarstva ili direktno
polazniku tečaja.
Članak 10.
5. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA
Potpora za unapređenje i očuvanje genetskog potencijala odnosi se na:
a) Kupnju rasplodnih životinja radi poboljšanja genetske kvalitete stada goveda.
UVJETI ZA DODJELU POTPORE ZA UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA:
- kupnja visokokvalitetnih rasplodnih životinja (ženki) koje su upisane u matičnu knjigu;
- u slučaju zamjene postojećeg fonda za rasplod, potpora se dodjeljuje za zamjenu životinja iz stada;
- potpora se dodjeljuje samo aktivnim poljoprivrednicima čije su životinje upisane u matičnu knjigu koju
vodi Hrvatska poljoprivredna agencija;
- za potporu prihvatljive su ženke koje su se prvi put okotile;
- životinje za koje je ostvarena potpora moraju se držati u stadu barem četiri godine.
IZNOS POTPORE PO KORISNIKU ZA UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA:
- Do 20 % prihvatljivih troškova za kupnju rasplodnih životinja;
- za zamjensku životinju iz stada potpora iznosi: 2.000,00 kn po junici.
Članak 11.
6. IZRADA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE- Program ruralnog
razvoja za razdoblje 2014.-2020. godine
Prihvatljivi troškovi za dodjelu potpore su:
a) Trošak izrade dokumentacije za prijavu na natječaje Fondova Europske unije – Program ruralnog razvoja za
razdoblje 2014.-2020. (izrada poslovnog plana/investicijska studija, studija izvodljivosti, studija zaštite
okoliša, projektno tehnička dokumentacija- arhitektonski projekt, tehnološki projekt, geodetski elaborat)

IZNOS POTPORE PO KORISNIKU ZA PRIJAVU NA NATJEČAJE FONDOVA EUROPSKE UNIJE- Program ruralnog
razvoja za razdoblje 2014.-2020. godine:
- Do 40 % prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom
poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja
granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 9. Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN broj 101/13) korisnik
državne potpore mora dati davatelju državne potpore izjavu da za istu svrhu za koju mu se dodjeljuju sredstva
nije primio potporu iz drugih izvora ili koliko je sredstva za istu svrhu već primio iz drugih izvora.
Članak 13.
Bespovratna novčana sredstva Grada Svetog Ivana Zeline dodjeljuju se na temelju provedenog Natječaja i
kriterija propisanih ovom Odlukom.
Zahtjevi za potpore dostavljaju se na propisanom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema
redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava.
Članak 14.

Potpora Grada Svetog Ivana Zeline za isto ulaganje ili mjeru može se ostvariti samo jednom.
Članak 15.
Natječaj raspisuje gradonačelnik, a objavljuje se u “Zelinskim novinama”, na službenim internet stranicama
Grada i na oglasnoj ploči Grada.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- vrijeme trajanja natječaja,
- opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore,
- popis potrebne dokumentacije,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,
- informacije.
Članak 16.
Nakon objave Natječaja iz članka 13. ove Odluke, podnositelj podnosi zahtjev zajedno s propisanom
dokumentacijom.
Prilikom obrade zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje prijave propisanim
uvjetima iz ove Odluke i Natječaja te iznos prihvatljivih troškova.
Zahtjevi podneseni izvan roka propisanog Natječajem neće se razmatrati.
Članak 17.
Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu Upravni
odjel) provodi natječaj i nakon provjere prijavljene dokumentacije i stanja na terenu utvrđuje listu korisnika
pojedinih oblika potpore.
U slučaju nepotpunog zahtjeva, Upravni odjel obavještava podnositelja o potrebnoj nadopuni dokumentacije.
Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti.
Članak 18.
Po utvrđivanju liste po pojedinim potporama Upravni odjel za gospodarstvo, stambeno-komunalne djelatnosti i
zaštitu okoliša obavještava korisnika o iznosu odobrene potpore i načinu ostvarenja odobrenih novčanih
sredstava.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika potpore.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.
Članak 19.
Ukoliko je korisnik potpore Grada Svetoga Ivana Zeline, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Svetoga Ivana Zeline, te će biti isključen iz svih
potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u narednih pet (5) godina.
Članak 20.
Ukoliko je korisniku potpore Grada Svetog Ivana Zeline isplaćen viši iznos od stvarno potrebnog, dužan je u roku
od osam (8) dana od primljene obavijest o pogrešci, iznos više isplaćenih sredstava vratiti u Gradski proračun.
Ako korisnik nije izvršio povrat, biti će isključen iz svih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u narednih pet
(5) godina.
Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu od 01. siječnja 2018. godine, a objavit će se u “Zelinskim novinama”, službenom
glasilu Grada Svetog Ivana Zeline.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA SVETOG IVANA ZELINE
Darko Bistrički, struc.spec.ing.građ.

