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 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 29. 

Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 24/13), Općinsko vijeće Općine 

Kloštar Ivanić na 25. sjednici održanoj dana 11.02.2016. donijelo je  

 

 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ 

ZA RAZDOBLJE 2016. – 2017.  GODINA  
 

I. 
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Kloštar Ivanić u 

razdoblju 2016. – 2017. godina dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele 

istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Kloštar Ivanić.  

 

II. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 1088. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.  

 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, 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 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture 

obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

  

III. 

Općina Kloštar Ivanić će u godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti: 

1. MJERA 1 

 

Sufinanciranje kontrole mliječnosti kod krava na području Općine Kloštar Ivanić 

 

2. MJERA 2 

 

Subvencioniranje uzgojno-selekcijskog rada pasmine konja Hrvatski posavac i 

Hrvatski hladnokrvnjak 

  

 3.    MJERA 3 

 

      Sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi 

 

            4.   MJERA 4 

                   

                  Sufinanciranje stručnog osposobljavanja u poljoprivredi 
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            5.   MJERA 5 

 

                  Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na području  

                  Općine Kloštar Ivanić 

                   

           6. MJERA 6 

 

                 Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača na području Općine 

                 Kloštar Ivanić 

 

           7. MJERA 7 

 

                 Subvencioniranje dijela kamata poljoprivrednih kredita 

 

 

IV. 

MJERA 1 

1. Općina Kloštar Ivanić sufinancira troškove godišnje analize kakvoće mlijeka za svaku 

kravu pod obuhvatom uzgojno selekcijskog rada na području Općine u iznosu od 85,00 kn 

+ PDV  

2. Korisnici moraju priložiti dokaz da žive na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je 

OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić i dokaz da su 

upisani u JRDŽ. 

3. Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 40.000,00 kn.  

4. Trajanje potpore – cijela godina ili dok se u potpunosti ne potroše sredstva predviđena za 

ovu mjeru ( 40.000,00 kn). 

 

MJERA 2 

1. Općina Kloštar Ivanić subvencionira uzgojno-selekcijski rad pasmine konja Hrvatski 

posavac i Hrvatski hladnokrvnjak, za uzgojno valjano grlo u sve četiri kategorije aktivnih 

grla (pastusi, kobile, omad i ždrebad), kao i za aplikacije mikročipa te za izdavanje potvrda o 

vlasništvu (50% troška) 

2. Korisnici moraju priložiti dokaz da žive na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je OPG 

ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić i dokaz da su upisani u 

JRDŽ. 

3. Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 10.000,00 kn.  

4. Trajanje potpore – cijela godina ili dok se u potpunosti ne potroše sredstva predviđena za 

ovu mjeru ( 10.000,00 kn). 

 

MJERA 3 

    1.  Općina Kloštar Ivanić pokriva 25% od ukupnog iznosa premije iskazane na polici 

         osiguranja ali do iznosa od 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu. 

    2.  Korisnik mora priložiti dokaz da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u 

         Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

    3.  Korisnik mora imati prebivalište-sjedište na području Općine Kloštar Ivanić 

    4.  Korisnik mora dokazati da su poljoprivredne površine, stoka odnosno poljoprivredna 

         proizvodnja koje osigurava na području Općine Kloštar Ivanić  

    5.  Ukupan iznos sredstava predviđen za ovu mjeru je 60.000,00 kn. 

    6.  Mjera će se primjenjivati tokom cijele godine ili dok se ne utroše sva predviđena sredstva 

         (60.000,00 kn) 

 



 3 

 

 

MJERA 4 

1. Općina Kloštar Ivanić sufinancira stručno osposobljavanje u poljoprivredi 

2. Korisnici moraju priložiti dokaz da žive na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je 

OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić. 

3. Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 15.000,00 kn, odnosno do 1.000,00 kn po 

korisniku.  

4. Trajanje potpore – cijela godina ili dok se u potpunosti ne potroše sredstva predviđena za 

ovu mjeru ( 15.000,00 kn). 

 

MJERA 5 

     1.   Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja na 

            području Općine Kloštar Ivanić po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji odnosno junici  

            80,00 kuna. 

   2.   Korisnici moraju priložiti dokaz da žive na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je 

         OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić i dokaz da su 

         upisani u JRDŽ. 

   3.   Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 40.000,00 kn. 

     4.   Trajanje potpore – cijela godina ili dok se u potpunosti ne potroše sredstva predviđena za 

            ovu mjeru ( 40.000,00 kn). 

 

MJERA 6 

1. Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krmača u maksimalnom 

 iznosu od 45,00 kn po dozi sjemena.   

    2.   Korisnici moraju priložiti dokaz da žive na području Općine Kloštar Ivanić ili da im je 

        OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić, presliku  

         iskaznice kao dokaz da su upisani u Jedinstveni registar domaćih životinja te dokaz da su 

         završili tečaj za samostalno osjemenjivanje krmača. 

     3.   Ukupan iznos predviđen za ovu mjeru je 10.000,00 kn. 

     4.   Trajanje potpore – cijela godina ili dok se u potpunosti ne potroše sredstva predviđena za 

            ovu mjeru ( 10.000,00 kn). 

 

MJERA 7 

      1.   Općina Kloštar Ivanić subvencionirat će se 2,5% kamata od sklopljenog iznosa kredita 

            korisnicima poljoprivrednih kredita čiji maksimalni iznos ne može biti veći od 400.000,00  

            kn 

      2.   OPG ili poljoprivredni obrt registriran na području Općine Kloštar Ivanić 

1. Nema dugovanja prema Općini 

2. Raspolaže sa 5 ha poljoprivrednog zemljišta 

3. Maksimalna potpora po korisniku – 10.000,00 kn 

4. Pri prijavi na natječaj korisnik je dužan priložiti Izjavu o drugim izvorima financiranja u 

kojoj treba navesti točan iznos potpore koju je dobio iz drugih izvora, zbog praćenja 

gornje granice visine potpore po mjeri utvrđenoj Pravilnikom o izmjenama i dopunama 

Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera  

5. Natječaj će biti raspisan po dobivanju suglasnosti od Ministarstva poljoprivrede. 

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

V. 

            Za provedbu mjera iz ovog Programa načelnik Općine Kloštar Ivanić raspisuje javni poziv 

do kraja ožujka tekuće godine. 
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 Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Općine Kloštar Ivanić, u kojem 

će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom 

dokumentacijom. 

 Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku 

na obrascu zahtjeva kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.  

 Uz zahtjev, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu 

zahtjeva i javnom pozivu. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška 

sredstava planiranih za proračunsku godinu. 

 Dopuštenost potpore sukladno ovom Programu ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva 

načelnik Općine Kloštar Ivanić. 

 Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 5. ovog članka, 

načelnik Općine Kloštar Ivanić na prijedlog Povjerenstva iz st. 5. ovog članka, dodjeljuje potporu 

sukladno ovom Programu.  

          Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije (zatvaranja) i 

oni koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Kloštar Ivanić.  

 

VI. 
 Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen jedinom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblje od 

tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu 

potpore. 

 Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 

izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. 

 Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 

dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno uredbi 1408/2013.  

 

VII. 
          Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivene potpore. 

 

VIII. 

          Korisnik koji nenamjenski utroši odobrena sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i 

gubi pravo slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Kloštar Ivanić.  

  

IX. 

         Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 

Kloštar Ivanić u razdoblju 2016.- 2017. godina osigurat će se u Proračunu Općine Kloštar Ivanić.   

  

                                                                             X. 

        Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

KLASA: 320-01/16-01/04 

URBROJ: 238/14-01-16-2 

Kloštar Ivanić, 11.02.2016. 

                                                     REPUBLIKA HRVATSKA 

                                                    ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                                                   OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                                                       OPĆINSKO VIJEĆE  

 

                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća:    

 

                                                                                                     Krešimir Bunjevac 
      


