REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE
______________________________

KLASA: 320-01/17-01/9
URBROJ: 2111/04-01-17-5
Sirač, 23.08.2017.

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/15), te članka 32.
Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13)
Općinsko vijeće Općine Sirač na 2. sjednici održanoj 23. kolovoza 2017. godine donosi
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE SIRAČ ZA RAZDOBLJE 2017. – 2020. GODINE
OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Sirač u razdoblju od
2017. do 2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti, te kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Sirač.
Članak 2.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članaka 107. i 108. 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.
Članak 3.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 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 prvom podstavku točkama (a) do (d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
Članak 4.
Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno
zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Sirač, a koja zadovoljavaju
kriterije propisane za pojedine aktivnosti.
Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji:
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti.
Pravo na potpore poljoprivredna gospodarstva ostvaruju na vlastiti zahtjev, odnosno temeljem
Ugovora koje Općina Sirač zaključi sa određenim sudionicima u provođenju Programa, a isto traje do
iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Općine Sirač za razdoblje od 2017. do 2020. godine.
Članak 5.
Općina Sirač će u razdoblju od 2017. do 2020. godine dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:
1. Mjera 1: Potpore za nabavu sadnica šljiva
2. Mjera 2: Potpore za sufinanciranje troškova osiguranja usjeva, nasada i stoke
3. Mjera 3: Potpore za umjetno osjemenjivanje goveda
4. Mjera 4: Potpore za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja
koje raspisuju ministarstva RH
MJERA 1. Potpore za nabavu sadnica šljiva
Članak 6.
Općina Sirać će dodjeljivati potpore za nabavu sadnica šljive za dugogodišnje nasade:
Redni Vrsta dugogodišnjih nasada i/ili
broj
voćnih sadnica
1.
Šljiva

Minimalna
količina
310

Maksimalna
količina
1240

Cijena po
sadnici
20,00 kn

Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina za koju se traži potpora treba
biti na području Općine Sirač,
- zemljište na kojem će se izvršiti sadnja mora biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
- podizanje novih nasada na površini od najmanje 0,5 ha uz korištenje sadnog materijala s
propisanom deklaracijom,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,
- potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu kupnje sadnica, a nakon
izvršene kontrole od strane nadležnog tijela Općine Sirač,

Potpore se odobravaju u najvišem iznosu od 25.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu u
jednoj kalendarskoj godini.
MJERA 2. Potpore za sufinanciranje troškova osiguranja usjeva, nasada i stoke
Članak 7.
Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje premije osiguranja usjeva, nasada i stoke s
područja Općine Sirač, uz uvjet da korisnik potpore ima zaključenu policu osiguranja od rizika
mogućih elementarnih nepogoda za tekuću godinu.
Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će
zaključiti policu osiguranja, a s kojim Općina Sirač ima sklopljen ugovor.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
-

korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,

-

sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina, stoka ili poljoprivredna
proizvodnja za koju se traži potpora treba biti na području Općine Sirač,

-

potpore će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu od strane osiguravajućeg
društva koje ima sklopljen ugovor sa Općinom Sirač, sa priloženim policama za svakog
osiguranika.

Iznos potpore po korisniku je 50% premije osiguranja po jednoj polici za poljoprivredno
gospodarstvo, a u najvišem iznosu od 5.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu tijekom
jedne kalendarske godine.
MJERA 3. Potpore za umjetno osjemenjivanje goveda
Članak 8.
Potpore će se odobriti korisniku za subvenciju umjetnog osjemenjivanja goveda u iznosu od
100 % troška osjemenjivanja, ali u najvišem iznosu od 280,00 kn po jednom osjemenjivanju.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
-

korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,

-

sjedište poljoprivrednog gospodarstva te stoka za koju se traži potpora treba biti na području
Općine Sirač,

-

osjemenjivanje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,

-

potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu od strane veterinarske stanice
koja ima sklopljen ugovor sa Općinom Sirač, u pravilu jednom mjesečno, sa priloženom
specifikacijom obavljenih usluga po pojedinom korisniku te sa pripadajućim brojevima usluga
i datumima osjemenjivanja.

MJERA 4. Potpora za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje
raspisuju ministarstva RH
Članak 9.
Potpora će se odobriti korisniku za pripremu projekata za financiranje iz fondova Europske
unije ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH u iznosu od 500,00 kn po projektu.
Uvjeti za dodjelu potpore:
-

korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,

-

sjedište poljoprivrednog gospodarstva treba biti na području Općine Sirač,

-

potpora se odobrava za dokumentirane troškove pripreme projekata povezanih s primarnom
poljoprivrednom proizvodnjom za financiranje iz fondova Europske unije ili putem natječaja
koje raspisuju ministarstva RH, a koji obuhvaćaju naknade za konzultante, poslovne planove i
studije izvedivosti, kao i ostalu dokumentaciju potrebnu za aplikaciju na natječaj za korištenje
sredstava iz fondova Europske unije ili natječaja koji raspisuje ministarstvo RH.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 10.
Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju (zavisno od mjere za koju
se traži potpora):
1.
2.
3.
4.
5.

Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
Presliku rješenja o Upis u sudski registar – za pravne osobe,
Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
Potvrdu da korisnik nema nepodmirenih obaveza prema Općini Sirač,
Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora

6. Druge dokumente propisane za određene vidove potpora
- Vlasnički list za zemljište na kojem će se izvršiti sadnja
- Originalni račun nabavljene sadnice, ne stariji od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,
- Presliku zaključene police osiguranja od rizika mogućih elementarnih nepogoda za tekuću
godinu,
- Presliku dokumentacije plaćanja naknade za konzultante, poslovne planove i studije
izvedivosti kao i ostalu dokumentaciju potrebnu za aplikaciju na natječaj za korištenje
sredstava iz fondova Europske unije ili natječaja koji raspisuje ministarstvo RH

Članak 11.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri
fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik 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.
KONTROLA
Članak 12.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Općinski načelnik, koji je ovlašten procijeniti
vjerodostojnost podnijete dokumentacije i dokaza, te u slučaju sumnje u vjerodostojnost ovlašten je
odbaciti zahtjev odnosno naložiti obvezu povrata potpore.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 13.
Ukoliko nakon izvršene kontrole na terenu te podnesene dokumentacije od strane korisnika,
Općinski načelnik utvrdi nepravilnosti u postupku korištenja potpore utvrditi će obvezu povrata
dobivenih sredstava potpore.
STUPANJE NA SNAGU
Članak 14.
Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave, a objaviti će se u Županijskom
glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.

Predsjednik:
______________________
(Stjepan Juraić, ing.str.)

