
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 36. sjednici održanoj dana 05.04.2017. godine, donijelo je 

 

I. IZMJENE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE KLOŠTAR 

IVANIĆ ZA RAZDOBLJE 2016. – 2017.  GODINA 

 

Članak 1. 

 

U Programu potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. - 2017. 

godine („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 5/16), točka IV. mijenja se i glasi: 

„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 40.000,00 kn. 

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

sredstva (40.000,00 kn). 

 

 

 

  



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 300,00 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 30.000,00 kn. 

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

za ovu mjeru (30.000,00 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. 

3. Nema dugovanja prema Općini. 

4. Raspolaže sa 5 ha poljoprivrednog zemljišta. 

5. Maksimalna potpora po korisniku – 10.000,00 kn. 

6. 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. 

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

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

za ovu mjeru (10.000,00 kn).“ 

 

 

  



Članak 2. 

Ove I. Izmjene Programa potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 2016. - 

2017. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

 

KLASA: 320-01/16-01/04 

URBROJ: 238/14-01-17-111 

Kloštar Ivanić, 05.04.2017. 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

     PREDSJEDNIK 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                           Krešimir Bunjevac  

 

 

 


