REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
KLASA:022-05/19-01/119
URBROJ:2140/05-19-1
Gornje Jesenje, 12. 12. 2019. godina

Na temelju točke XIV. Programa potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
razdoblje od 2016. do 2020.godine („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj;
33/16) i članka 28. Statuta Općine Jesenje („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“
broj; 15/09, 11/13 i 11/18 ) načelnik Općine Jesenje objavljuje;
JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno
„Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Jesenje za 2019. godinu“
I.
UVODNE ODREDBE
Ovim Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora u
poljoprivredi na području Općine Jesenje u 2019. godini s pripadajućom dokumentacijom.
II.
NAMJENA POTPORA
Općina Jesenje će u 2019. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za slijedeće Mjere:
1. Podizanje i/ili rekonstrukcija trajnih nasada (u daljnjem tekstu; Mjera 1.)
2. Podizanje staklenika/plastenika (u daljnjem tekstu; Mjera 2.)
3. Očuvanje stočnog fonda (u daljnjem tekstu; Mjera 3.)
4. Poticanje bavljenja pčelarstvom (u daljnjem tekstu; Mjera 4.)
5. Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (u daljnjem tekstu; Mjera 5.)
6. Kemijska analiza tla (u daljnjem tekstu; Mjera 6.)
7. Poticanje ekološke proizvodnje (u daljnjem tekstu; Mjera 7.)
8. Edukacija i stručno osposobljavanje (u daljnjem tekstu; Mjera 8.)
9. Potpora za sufinanciranje troškova rada konzultanata prilikom izrade projektne
dokumentacije za javljanje na natječajne mjere Programa ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu;
Mjera 9.)
Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2019. godini.
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za troškove PDVa.
III.
PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA / KORISNICI POTPORA
Korisnici potpora za Mjeru 1., Mjeru 2., Mjeru 3., Mjeru 4., Mjeru 5. i Mjeru 8.b) mogu biti fizičke i
pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem u općini Jesenje, koje imaju prijavljeno prebivalište/sjedište u

općini Jesenje najmanje u zadnje tri kalendarske godine i čije se zemljišne parcele na kojima se planira
ulaganje (obrada poljoprivrednih površina ili uzgoj stoke/peradi), nalaze na prostoru Općine Jesenje.
Korisnici potpora za Mjeru 6., Mjeru 7., Mjeru 8.a) i Mjeru 9. mogu biti poljoprivredna gospodarstva
sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Jesenje upisana u Upisnik poljoprivrednika
kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

IV.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE
Mjera 1.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera-1-A); - troškovi kupnje certificiranih voćnih sadnica bilo koje vrste ili sorte u količini od
najmanje 10 sadnica koje će biti zasađene na zemljišnim parcelama na prostoru Općine Jesenje.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 20 kn po certificiranoj voćnoj sadnici, osim za certificirane sadnice
oraha i/ili kestena bilo koje sorte za koje se dodjeljuje potpora u iznosu od 40 kn po certificiranoj
sadnici.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 2.500,00 kn godišnje.
Mjera- 1-B); - troškovi kupnje certificiranih sadnica loznih cijepova bilo koje sorte ili vrste u količini
od najmanje 100 loznih sadnica koje će biti zasađene na zemljišnim parcelama na prostoru Općine
Jesenje. Potpora se dodjeljuje u iznosu od 5,00 kn po certificiranoj loznoj sadnici.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 2.500,00 kn godišnje.
Mjera 2.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera- 2); -troškovi kupnje kompletno izrađenog staklenika/plastenika ili troškovi kupnje zasebnih
dijelova za njegovu izradu, a koji se odnose na kupnju za pokrov staklenika, metalnih dijelova za
konstrukciju te za sustav navodnjavanja.
Potpora se dodjeljuje za podizanje plastenika/staklenika najmanje veličine od 20 m2, za proizvodnju
povrća i/ili cvijeća.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova plastenika/staklenika, ali
najviše do 2.500,00 kn godišnje po korisniku.
Mjera 3.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera- 3-A); -umjetno osjemenjivanje krava i junica – potpora se daje za umjetno osjemenjivanje
krava i junica. Potpora se daje u iznosu od 100,00 kn po osjemenjenoj plotkinji, za jedno
osjemenjivanje godišnje po grlu goveda.
Mjera- 3-B); - posjedovanje muškog i/ili ženskog goveda na seoskom domaćinstvu/gospodarstvu, koje
je staro barem 12 mjeseci i koje će ostati na seoskom gospodarstvu/domaćinstvu barem 6 mjeseci od
dana prijave na javni poziv za dobivanje ove subvencije (osim u slučaju više sile, odnosno bolesti
goveda što je potrebno dokumentirati službenim veterinarskim zapisnikom).
Potpora se daje u iznosu od 300,00 kn po grlu goveda, ali najviše 2.500,00 kn godišnje po korisniku.
Mjera 3-C); kupnja ovaca ili koza starosti najmanje 8 mjeseci, gdje kupljeno grlo stoke mora ostati na
seoskom gospodarstvu/domaćinstvu barem 6 mjeseci od dana prijave na javni poziv za dobivanje ove
subvencije (osim u slučaju više sile, odnosno bolesti goveda što je potrebno dokumentirati službenim
veterinarskim zapisnikom).
Potpora se daje u iznosu od 300,00 po grlu stoke, ali najviše do 2.500,00 kn godišnje po korisniku.

Mjera 4.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera- 4);- posjedovanje pčelinjih proizvodnih košnica u količini od minimalno 3 proizvodne košnice
koje su registrirane kod Hrvatskog pčelarskog saveza.
Potpora se daje za uzgoj i držanje pčela, odnosno pčelinjih proizvodnih košnica, a iznos potpore po
proizvodnoj košnici je 70 kn, a maksimalno 2.500,00 kn godišnje po korisniku.
Mjera 5.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera- 5-A); - posjedovanje zagorskih purana koji su upisani kod Hrvatske poljoprivredne agencije u
Jedinstveni registar domaćih životinja kao matična jata.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 40,00 kn po kljunu peradi zagorskog purana, a maksimalno 2.500,00
kn godišnje po korisniku.
Mjera-5-B); - posjedovanje kokoši Hrvatica koje su upisane kod Hrvatske poljoprivredne agencije u
Jedinstveni registar domaćih životinja kao matična jata.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 30,00 kn po kljunu peradi kokoši Hrvatice, a maksimalno 2.500,00
kn godišnje po korisniku.
Mjera 6.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera- 6);-ispitivanja i kemijske analize tla kod nadležnih institucija pri čemu se određuje hranidbeni
kapacitet tla odnosno količina makroelemenata, pH faktor i ostali potrebni elementi na osnovu kojih se
izrađuje preporuka gnojidbe za određenu kulturu.
Potpora se dodjeljuje u iznosu od 150,00 kn po analiziranom uzorku tla, a maksimalan godišnji iznos
potpore po korisniku je 1.000,00 kn.
Sufinanciranje analize tla odnosi se na uspostavu novih trajnih nasada voćnjaka i/ili vinograda, a radi
poticanja uspostave ili proširenja trajnih nasada voćnjaka i/ili vinograda. Analiza tla za postojeće
nasade neće se sufinancirati.
Mjera 7.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera- 7);- troškovi stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća
i povrća odnosno svi troškovi do dobivanja EKO-znaka.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše 1.500,00 kn
godišnje po korisniku.
Mjera 8.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera- 8-A);- troškovi tečaja/stručnog osposobljavanja po posebnim programima, a koji su iskazani u
Ugovoru sa nositeljem tečaja, odnosno u računu ispostavljenom od strane nositelja tečaja. Potpora se
dodjeljuje u iznosu do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kn godišnje po jednom
polazniku. Potpora se uplaćuje na račun nositelja tečaja na ime i u korist nositelja ili članova
poljoprivrednog gospodarstva.
Mjera- 8-B); -troškovi stručnog osposobljavanja/izobrazbe (naknada za provedbu osnovne izobrazbe i
naknada za polaganje ispita), a najviše 150,00 kn po jednom polazniku, za zakonski obvezno stručno
osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju, a uplaćuje se na račun nositelja tečaja na ime i
u korist člana poljoprivrednog gospodarstva.
Mjera 9.
Prihvatljivi troškovi su;
Mjera-9);-troškovi konzultantskih usluga prilikom izrade projektne dokumentacije za javljanje na
natječajne mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske , a maksimalno 1.500,00 kn godišnje
po korisniku.
Troškovi konzultantskih usluga sufinanciraju se za projekte koji su vezani uz primarnu poljoprivrednu
proizvodnju (projekti vezani uz preradu poljoprivrednih proizvoda nisu uključeni).

Ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od
15.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira
na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
V.
POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjevi za dodjelu potpore podnose se na slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog
poziva:
- obrazac M-1-A): Zahtjev za dodjelu potpore za podizanje i/ili rekonstrukciju trajnih nasada voća
- obrazac M-1-B):Zahtjev za dodjelu potpore za podizanje i/ili rekonstrukciju trajnih nasada vinograda
- obrazac M-2: Zahtjev za dodjelu potpore za podizanje staklenika/plastenika
- obrazac M-3-B): Zahtjev za dodjelu potpore za držanje i uzgoj goveda
- obrazac M-3-C): Zahtjev za dodjelu potpore za kupnju stočnog fonda - ovaca i koza
- obrazac M-4): Zahtjev za dodjelu potpore za poticanje bavljenja pčelarstvom
- obrazac M-5): Zahtjev za dodjelu potpore za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih
životinja
- obrazac M-6): Zahtjev za dodjelu potpore za kemijsku analizu tla
- obrazac M-7): Zahtjev za dodjelu potpore za poticanje ekološke proizvodnje
- obrazac M-8-A): Zahtjev za dodjelu potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje; pohađanje
tečajeva potrebnih za bavljenje određenom primarnom proizvodnjom ili uslugom na
poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima
- obrazac M-8-B): Zahtjev za dodjelu potpore za zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz
poljoprivrednu proizvodnju
- obrazac M-9): Zahtjev za dodjelu potpore za sufinanciranje troškova konzultantskih usluga za izradu
Projektne dokumentacije prilikom javljanja na natječajne mjere Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske
- Prilog br. 1. Zahtjeva - Obrazac Izvješća – potrebno ga je priložiti uz svaki Zahtjev
- Prilog br. 2. Zahtjeva - Obrazac Izjave o dodjeli potpora - potrebno ga je priložiti uz svaki Zahtjev
bez obzira javlja li se podnositelj na jednu ili više Mjera
- Prilog br. 3. Zahtjeva – Obrazac Obračun – potrebno ga je priložiti isključivo u slučaju da se
Podnositelj Zahtjeva na Javni poziv prijavi za dvije ili tri Mjere potpora – dovoljno je popuniti 1
Primjerak ovog Priloga zahtjeva i priložiti ga uz Zahtjev za bilo koju od prijavljenih Mjera
Obrasci Zahtjeva se mogu preuzeti osobno u Općini Jesenje, Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje
Jesenje ili na web stranici Općine Jesenje, http://www.jesenje.hr
Podnositelji zahtjeva mogu u jednoj godini podnijeti Zahtjeve za dodjelu potpora po 3 različite Mjere
(odnosno Podmjere), ali potporu mogu ostvariti samo do iznosa od 4.000,00 kn godišnje po korisniku.
Iz jednog kućanstva (isto prebivalište), potporu može ostvariti samo jedan korisnik godišnje.
Provođenje prihvatljivih Mjera unutar zahtjeva za potporu prihvatljive su u tekućoj godini u kojoj se
raspisuje natječaj.
Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku Mjeru pojedinačno na predviđenom obrascu sa
svim pripadajućim prilozima i dokumentacijom.
Uz zahtjev se obvezno uz potrebne Priloge Zahtjeva dostavlja i pripadajuća dokumentacija navedena u
samom obrascu Zahtjeva.
Dokumentacija koja se obvezno dostavlja uz zahtjev može se dostaviti u neovjerenoj preslici.

VI.
ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu
Općina Jesenje, Gornje Jesenje 103, 49233 Gornje Jesenje, s naznakom :
„Zahtjev za dodjelu Potpore u poljoprivredi u 2019. godini“.
Zahtjevi, odnosno pripadajući obrasci Zahtjeva se mogu popuniti elektronski i ručno (u oba slučaja
obrasce je potrebno ispisati i potpisati te ih predati/dostaviti u pisanom/fizičkom obliku).
Rok za dostavu Zahtjeva po ovom Javnom pozivu je 23. prosinca 2019. godine
(krajnji rok za dostavu Zahtjeva je zadnji dan utvrđenog roka do 15:00 sati, bez obzira na vrstu
dostave).
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
VII.
POSTUPAK DODJELE POTPORA
Potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima i postupku propisanom
Programom potpora u poljoprivredi na području Općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.godine
(„Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 33) odobrenim od strane Ministarstva
poljoprivrede RH.
Ukoliko ukupni traženi novčani iznos po svim korisnicima Potpora po raspisanom javnom pozivu
bude veći od planiranog novčanog iznosa po proračunskoj stavci Potpora u poljoprivredi u općini
Jesenje, novčani iznosi po pojedinom korisniku će se umanjiti i rasporediti sukladno postotnom udjelu
svakog korisnika Potpore u odnosu na ukupni odobreni traženi iznos za sve korisnike Potpore.
Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene pristiglih zahtjeva, podnositelji zahtjeva bit će
obaviješteni o rezultatima istog.
Podaci o korisnicima potpore, iznosima i namjeni dodijeljenih sredstava po korisniku bit će objavljeni
i na internetskim stranicama Općine Jesenje.
Općina Jesenje zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu
odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

NAČELNIK OPĆINE
Andrija Ranogajec, mag.ing.mech.

