
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 27. 

Statuta Općine Kloštar Ivanić (Glasnik Zagrebačke županije br. 4/18), Općinsko vijeće 

Općine Kloštar Ivanić na 14. sjednici održanoj dana 11.12.2018. godine donijelo je 

 

I. IZMJENE PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE KLOŠTAR IVANIĆ ZA 

RAZDOBLJE 2018. – 2020.  GODINA 

 

Članak 1. 

 

I. Izmjenama mijenja se Program potpora poljoprivredi Općine Kloštar Ivanić za razdoblje 

2018. - 2020. godine , KLASA: 320-01/17-01/02, URBROJ: 238/14-01-17-4, od 12. prosinca 

2017. godine („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 39/17). 

 

Članak 2. 

Točka III. Programa  mijenja se i glasi: 

 

 

„ 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                  

            

 

            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 

 

                 Financiranje dijagnostike tj. ultrazvuka krava za bređost nakon trećeg 



                 pripusta 

           

 

           8. MJERA 8 

 

                 Sufinanciranje kupnje sjemena djeteline i DTS 

 

           9. MJERA 9 

 

                 Sufinanciranje ranog utvrđivanja bređosti kod krava 

 

          10. MJERA 10 

 

                 Sufinanciranje markica za telad“ 

 

Članak 3. 

 

Točka IV. Programa 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 9.000,00 kn.  

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

ovu mjeru ( 9.000,00 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 11.000,00 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 (11.000,00 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 24.000,00 kn. 

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

za ovu mjeru (24.000,00 kn). 

 

MJERA 6 

1. Općina Kloštar Ivanić sufinancira trošak umjetnog osjemenjivanja krmača u 

maksimalnom iznosu od 75,00 kn po dozi sjemena temeljem ispostavljenog računa.   

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 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 7 

      1.   Općina Kloštar Ivanić financira dijagnostiku tj. ultrazvuk krava za bređost nakon  

            trećeg pripusta (100% 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 4.000,00 kn.  

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

za ovu mjeru ( 4.000,00 kn). 

 

 

 

 

 



 

 

MJERA 8 

1. Općina Kloštar Ivanić sufinancira kupnju sjemena djeteline i DTS (90% troška) za  

2. sjetvu na području Općine Kloštar Ivanić  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 9 

1. Općina Kloštar Ivanić sufinancira rano utvrđivanje bređosti kod krava (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 1.000,00 kn.  

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

ovu mjeru ( 1.000,00 kn). 

 

MJERA 10 

1. Općina Kloštar Ivanić sufinancira markice za telad (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 6.000,00 kn.  

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

za ovu mjeru ( 6.000,00 kn).“ 

 

 

                                                              Članak 4. 

I. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke 

županije“. 

 

 

KLASA: 320-01/17-01/02 

URBROJ: 238/14-01-18-14 

Kloštar Ivanić, 11.12.2018. 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KLOŠTAR IVANIĆ 

                                                    OPĆINSKO VIJEĆE 

 

                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća: 

                                       

                                                                                               Krešimir Bunjevac 

 


