REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJA
OPĆINA JESENJE
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/16-01/32
Urbroj: 2140/05-16-01
Gornje Jesenje, 24. studenog 2016.
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15) te članka 15.
Statuta općine Jesenje (Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije broj 15/09 i 11/13) Općinsko
vijeće Općine Jesenje na 27. sjednici održanoj dana 24. 11. 2016. donijelo je

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU OPĆINE JESENJE ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2020.GODINE

UVODNE ODREDBE
I.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će općina Jesenje u razdoblju
2016. do 2020.godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine
Jesenje.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju potpora male
vrijednosti u poljoprivrednom sektoru propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na potpore de minimis u
poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije L 352/9). – u daljnjem tekstu: Uredba de
minimis.
PODRUČJE PRIMJENE
II.
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 za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama članicama,
odnosno potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom i djelovanjem
distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom djelatnošću
c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih.

1|7

Sukladno članku 2., točki 1. Uredbe de minimis, „poljoprivredni proizvodi“ podrazumijevaju
proizvode iz Priloga br. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva
i akvakulture obuhvaćenih uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Sukladno članku 2., točke 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena
su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku, točkama (a) do (d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
NAMJENA POTPORA
III.
Općina Jesenje će u 2016. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:
1. MJERA 1 - Podizanje i/ili rekonstrukcija trajnih nasada
2. MJERA 2 - Podizanje staklenika/plastenika
3. MJERA 3 - Očuvanje stočnog fonda
4. MJERA 4 - Poticanje bavljenja pčelarstvom
5. MJERA 5 - Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
6. MJERA 6 - Kemijska analiza tla
7. MJERA 7 - Poticanje ekološke proizvodnje
8. MJERA 8 - Edukacija i stručno osposobljavanje
9. MJERA 9 - Potpora za sufinanciranje troškova rada konzultanata prilikom izrade
projektne dokumentacije za javljanje na natječajne mjere Programa
ruralnog razvoja

MJERA 1 - PODIZANJE I/ILI REKONSTRUKCIJA TRAJNIH NASADA
IV.
Korisnici potpora za podizanje i/ili rekonstrukciju trajnih nasada su osobe sa prebivalištem u Općini
Jesenje, koje imaju prijavljeno prebivalište u općini Jesenje najmanje u zadnje tri kalendarske
godine i čije se zemljišne parcele na kojima se planira ulaganje, nalaze na području općine Jesenje.
Potpora se daje za podizanje i/ili rekonstrukciju:
a) Trajnih nasada voća za minimalno 10 novozasađenih sadnica. Potpora se dodjeljuje u
iznosu od 20,00 kn po certificiranoj voćnoj sadnici bilo koje vrste ili sorte, osim za
certificirane sadnice oraha i kestena bilo koje sorte za koje se dodjeljuje potpora u iznosu
od 40,00 kn po certificiranoj voćnoj sadnici. Po ovoj mjeri moguće je ostvariti najviše do
2.500,00 kn godišnje po korisniku.
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b) Trajnih nasada vinograda za minimalno 100 novozasađenih certificiranih sadnica loznih
cijepova. Potpora se dodjeljuje u iznosu od 5,00 kn po sadnici loznog cijepa, no
maksimalno 2.500,00 kn godišnje po korisniku.

MJERA 2 - PODIZANJE STAKLENIKA/PLASTENIKA
V.
Korisnici potpora za podizanje staklenika/plastenika u su osobe sa prebivalištem u općini Jesenje,
koje imaju prijavljeno prebivalište u općini Jesenje najmanje u zadnje tri kalendarske godine i čije se
zemljišne parcele na kojima se planira ulaganje, nalaze na prostoru općine Jesenje.
Potpora se dodjeljuje za podizanje plastenika/staklenika najmanje veličine od 20 m2, za proizvodnju
povrća ili cvijeća.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova podizanja
plastenika/staklenika, ali najviše do 2.500,00 kn godišnje po korisniku.
MJERA 3 - OČUVANJE STOČNOG FONDA
VI.
Korisnici potpore za očuvanje stočnog fonda su osobe sa prebivalištem u općini Jesenje, koje imaju
prijavljeno prebivalište u općini Jesenje barem zadnje tri kalendarske godine te imaju goveda
registrirana u Jedinstvenom registru domaćih životinja kod Hrvatske poljoprivredne agencije.
Životinje koje su predmet poticanja iz ove mjere, moraju se držati i uzgajati na području općine
Jesenje.
Potpore se dodjeljuju za :
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.
b) Držanje i uzgoj goveda – potpora se daje za uzgoj i držanje ženskog ili muškog goveda na
seoskom gospodarstvu/domaćinstvu. Govedo za koje se daje subvencija mora biti staro
najmanje 12 mjeseci i ostati na seoskom gospodarstvu/domaćinstvu barem 6 mjeseci od
dana prijave na javni poziv za dobivanje ove potpore (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.
c) Kupnju stočnog fonda – potpora se daje za kupnju najmanje 3 grla ovaca ili koza starosti
najmanje 8 mjeseci, a kupljeno grlo stoke mora ostati na seoskom
gospodarstvu/domaćinstvu barem 6 mjeseci od dana prijave na javni poziv za dobivanje
ove potpore (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 - POTICANJE BAVLJENJA PČELARSTVOM
VII.
Korisnici potpora poticanja bavljenja pčelarstvom, po proizvodnoj košnici, su osobe sa prebivalištem
u općini Jesenje, koje imaju prijavljeno prebivalište u općini Jesenje barem zadnje tri kalendarske
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godine, a koje u posjedu imaju barem 3 proizvodne pčelinje košnice registrirane kod Hrvatskog
pčelarskog saveza.
Potpora se daje za uzgoj i držanje pčela, odnosno pčelinjih proizvodnih košnica, a iznos potpore po
proizvodnoj košnici je 70,00 kn, a maksimalno 2.500,00 kn godišnje po korisniku.
MJERA 5 - OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA
VIII.
Korisnici potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja su osobe sa
prebivalištem u općini Jesenje, koje imaju prijavljeno prebivalište u općini Jesenje barem zadnje tri
kalendarske godine te imaju perad koja je predmet poticanja, registriranu u Jedinstvenom registru
domaćih životinja (matična jata) kod Hrvatske poljoprivredne agencije. Perad se mora držati,
odnosno uzgajati, na prostoru općine Jesenje.
Potpora se dodjeljuje za:
- a) uzgoj i držanje zagorskog purana
- b) uzgoj i držanje kokoši Hrvatica
Iznos potpore je 40,00 kn po kljunu peradi zagorskog purana te 30,00 kn po kljunu kokoši Hrvatice,
a maksimalno 2.500,00 godišnje po korisniku. Perad koja je predmetom ove potpore mora biti
upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja kod Hrvatske poljoprivredne agencije (matična jata).
MJERA 6 - KEMIJSKA ANALIZA TLA
IX.
Korisnici sredstava potpore za kemijsku analizu tla su poljoprivredna gospodarstva sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Jesenje upisana u Upisnik poljoprivrednika kod
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a čije se zemljišne parcele na
kojima se planira ulaganje, nalaze na prostoru općine Jesenje.
Potpora se daje zbog potencijalno bolje iskoristivosti analiziranog tla za sadnju trajnih nasada
voćnjaka i vinograda na prostoru općine Jesenje.
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.
Iznos potpore po analiziranom uzorku tla je 150,00 kn po uzorku.
Maksimalan godišnji iznos potpore godišnje po korisniku je 1.000,00 kn.
MJERA 7 - POTICANJE EKOLOŠKE PROIZVODNJE
X.
Korisnici sredstava potpore za poticanje ekološke proizvodnje su poljoprivredna gospodarstva sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Jesenje upisana u Upisnik poljoprivrednika kod
Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a čije se zemljišne parcele na
kojima se planira ulaganje, nalaze na prostoru općine Jesenje.
Potpora se odobrava za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u
ekološkoj proizvodnji voća i povrća odnosno sve troškove do dobivanja EKO-znaka.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše 1.500,00
kn godišnje po korisniku.
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MJERA 8 - EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
XI.
Korisnici sredstava potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje pod podtočkom a) ove
mjere su poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine
Jesenje upisana u Upisnik poljoprivrednika kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i
ruralnom razvoju.
Korisnici sredstava potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje pod podtočkom b) ove mjere su
osobe sa prebivalištem u općini Jesenje, koje imaju prijavljeno prebivalište u općini Jesenje barem
zadnje tri kalendarske godine.
Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu
odnosi se na:
a) pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na
poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima
b) zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju
Potpora će se odobriti jednom članu poljoprivrednog gospodarstva u tekućoj godini.
Uvjeti za dodjelu potpore:
- nositelj tečaja mora imati rješenje izdano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za
izvođenje programa obrazovanja odraslih;
- nositelj tečaja mora biti ovlašten od nadležnog ministarstva za provođenje edukacije po posebnim
programima ili zakonski obvezne edukacije - obrazovanje se upisuje u radnu knjižicu ili je zakonski
obvezno - sklopljen Ugovor sa nositeljem tečaja
Iznos potpore po korisniku:
- podmjera a) do 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše 1.000,00 kuna po jednom polazniku, za
stručno osposobljavanje po posebnim programima, a uplaćuje se na račun nositelja tečaja na ime i u
korist nositelja ili članova poljoprivrednog gospodarstva,
- podmjera b) do 50% ukupno prihvatljivih troškova izobrazbe (naknada za provedbu osnovne
izobrazbe i naknada za polaganje ispita), a najviše 150,00 kuna 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 - POTPORA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KONZULTANTSKIH
USLUGA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRILIKOM JAVLJANJA NA
NATJEČAJNE MJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
XII.
Korisnici potpore za sufinanciranje troškova konzultantskih usluga prilikom izrade projektne
dokumentacije za javljanje na natječajne mjere Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske su
poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Jesenje upisana
u Upisnik poljoprivrednika kod Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje troškova konzultantskih usluga za izradu Projektne
dokumentacije prilikom javljanja na natječajne mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske, u iznosu od 1.500,00 kn godišnje po korisniku.
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ZAVRŠNE ODREDBE
XIII.
Korisnici potpora temeljem ovog Programa moraju imati podmirene dospjele obveze prema
Općini Jesenje.
Okolnosti iz prethodnog stavka dokazuju se prilikom podnošenja zahtjeva.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, 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.
Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti na koje se primjenjuje Uredba de minimis.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu različitih potpora, do maksimalno 3
različite mjere, odnosno podmjere godišnje po korisniku, ali potporu mogu ostvariti do iznosa od
maksimalno 4.000,00 kn godišnje.
Također, iz jednog kućanstva (isto prebivalište), potporu može ostvariti samo jedan korisnik
godišnje.
Provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar Zahtjeva za potporu prihvatljive su u tekućoj godini u
kojoj se raspisuje natječaj.
XIV.
Načelnik Općine Jesenje objavit će javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem
medija, oglasne ploče i internet stranice Općine Jesenje u kojem će se utvrditi rokovi i postupak
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom.
Načelnik Općine Jesenje osnovat će Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi čiji su
zadaci:
-pregled i ocjena pristiglih zahtjeva za dodjelu potpora,
-utvrđivanje prijedloga liste podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz ovog Programa te
iznosa potpora za dodjelu,
-provođenje nadzora u svrhu provjere istinitosti dostavljene dokumentacije i namjenskog
trošenja odobrenih sredstava od strane korisnika.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi Načelnik te se
ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku.
Općinska subvencija isplaćuje se korisnicima jednokratno, jednom godišnje, najkasnije do
31.prosinca za tekuću godinu.
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za
troškove poreza na dodanu vrijednosti.
XV.
Korisnik potpore dužan je Općini Jesenje dostaviti pisano izvješće o realizaciji aktivnosti za
koju je dodijeljena potpora, koje sadrži prikaz utroška dodijeljene potpore, preslike računa
ispostavljenih od strane dobavljača korisniku potpore, kao i dokaze o izvršenim plaćanjima od strane
korisnika potpore.
Korisnik potpore iz ovog Programa dužan je u svakom trenutku omogućiti uvid u utrošak
sredstava od strane Općine Jesenje u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije i
namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.
Ukoliko korisnik potpore ne dostavi izvješće o realizaciji ili ne dokaže namjensko trošenje
odobrenih sredstava ili se prilikom provođenja nadzora iz prethodnog stavka utvrdi nepravilnost,
korisnik potpore iz ovog Programa dužan je odobrena sredstva vratiti na žiro račun Općine Jesenje u
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roku od 15 (petnaest) dana od dana utvrđivanja nepravilnosti te isti neće imati pravo na dodjelu
bespovratnih sredstava iz Proračuna Općine Jesenje u narednih 5 (pet) godina.
XVI.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u «Službenom glasnik Krapinskozagorske županije» te dobivanjem pozitivnog mišljenja od strane Ministarstva poljoprivrede RH.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Galović

DOSTAVITI:
1. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
2. Jedinstveni upravni odjel općine Jesenje, ovdje,
3. Evidencija, ovdje,
4. Arhiva, ovdje.
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