Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Krašić (KLASA: 02105/18-01/06, URBROJ: 238/15-01-18-9) općinskoga vijeća općine Krašić, općinski načelnik Općine
Krašić objavljuje
JAVNI POZIV
za dodjelu subvencija u poljoprivredi na području Općine Krašić za 2019.godinu

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) 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. Uredbe1408/2013, „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.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013pod 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
Općina Krašić će u 2019-toj dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:
1. Mjera 1: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja
2. Mjera 2: Sufinanciranje sakupljanja mlijeka u brdskim dijelovima općine
3. Mjera 3: Sufinanciranje držanja i uzgoja junica
4. Mjera 4: Sufinanciranje rigolanja novih nasada vinograda i voćnjaka
5. Mjera 5: Sufinanciranje ekološke proizvodnje
6. Mjera 6: Sufinanciranje proizvodnje meda

7. Mjera 7: Sufinanciranje nastupa na promotivnim i gospodarskim manifestacijama
8. Mjera 8: Sufinanciranje izdavanja stručne literature, održavanja znanstvenih skupova, stručnih
osposobljavanja
MJERA 1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja
Pravo na potporu imaju poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u
Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji; imaju prebivalište odnosno sjedište na području
Općine Krašić; da drže krave plotkinje koje se vode u evidencijama; da imaju podmirene financijske
obveze prema Općini Krašić i javnim poduzećima u vlasništvu općine.
Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u iznosu od 200,00 kuna po umjetnom
osjemenjivanju jedne krave plotkinje.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 5.000,00 kn godišnje i do 70 %
prihvatljivih troškova.
MJERA 2. Sufinanciranje sakupljanja mlijeka u brdskim dijelovima općine
Pravo na potporu imaju otkupljivači i sakupljači mlijeka koji su registrirani prerađivači i proizvođači
mliječnih proizvoda, zatim sakupljači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; imaju
prebivalište odnosno sjedište na području Općine Krašić; imaju poljoprivredne površine i registrirani
su proizvođači mlijeka koje predaju registriranim prerađivačima;
Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u visini od 1,50 kuna po prijeđenom
kilometru i prema putnim listovima.
MJERA 3. Sufinanciranje držanja i ugoja junica
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstva u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji; imaju prebivalište odnosno sjedište na
području Općine Krašić, imaju vlastite poljoprivredne objekte za držanje junica, nemaju nepodmirene
obveze prema općini Krašić i javnim poduzećima u vlasništvu općine. Iznos potpore utvrđuje se u
iznosu od 1.000,00 kuna po junici. Tele može biti oteljeno od krave na imanju i nabavljeno od
registriranih prodavatelja i potrebno ga je držati/ostaviti najmanje 2 godine na imanju kao rasplodnu
kravu na imanju. Moraju se voditi uredni papiri i evidencije, te imati ušne markice.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 10.000,00 kn godišnje.
MJERA 4.Sufinanciranje novih nasada vinograda i voćnjaka
Općina Krašić sufinancirati će u 2019. godini poljoprivrednicima na svom području rigolanje novih
nasada vinograda i voćnjaka. Iznos sufinanciranja je 2,00 kn/m2 rigolane površine.
Maksimalni iznos koji se može isplatiti jednom korisniku iznosi 10.000,00 kuna.
Pravo na subvenciju imaju ona poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstva , te su podmirila obveze prema Općini Krašić i javnim poduzećima u njezinom
vlasništvu.
Sredstva sufinanciranja doznačuju se na temelju zahtjeva uz koji se prilaže izvadak iz Ureda za
katastar ili ugovor o najmu nekretnine, ispostavljenih faktura na kojima je vidljivo istaknut ukupan
iznos izvršene usluge rigolanja, te udjeli plaćanja Općine Krašić
MJERA 5. Sufinanciranje ekološke poljoprivrede
Pravo na bespovratno sufinanciranje ekološke poljoprivrede imaju poljoprivrednici koji su upisani u
upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji; imaju potvrdu
da je proizvodnja ekološka; imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Krašić; imaju
zasađene površine na otvorenom prostoru za tržište ili u zatvorenom prostoru

(stakleniku/plasteniku), minimalne površine 2.500 m2; iznos sredstava je 1,00 kn/m2 zasađene
površine ekološke proizvodnje, a maksimalni iznos 5.000,00 kuna godišnje po korisniku, da imaju
podmirene financijske obaveze prema Općini Krašić i javnim poduzećima u njezinom vlasništvu.
MJERA 6.Sufinanciranje proizvodnje meda
Općina Krašić sufinancirati će u 2019. godini na svom području obnavljanje pčelinjeg fonda, nabavu
opreme, zaštitnih sredstava, edukaciju i sl. Najmanji broj pčelinjih zajednica je 10.
Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u iznosu od 50 % prihvatljivih troškova, a
maksimalni iznos potpore iznosi 5.000,00 kuna po korisniku.
Pravo na sufinanciranje imaju registrirani proizvođači meda, upisani u upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, imaju prebivalište na području općine Krašić, imaju podmirene sve obveze prema
općini Krašić i poduzećima u njezinom vlasništvu.
MJERA 7. Sufinanciranje nastupa na promotivnim i gospodarskim manifestacijama
Pravo na sufinanciranje imaju udruge sa područja općine, kao i poljoprivrednici koji su upisani u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji; imaju
prebivalište na području Općine Krašić; imaju podmirene financijske obveze prema Općini Krašić i
poduzećima u njezinom vlasništvu.
Maksimalni iznos sredstava potpore za udruge iznosi 10.000,00 kn, a za pojedinog korisnika 1.000,00
kuna.
MJERA 8. Sufinanciranje izdavanja stručne literature, održavanja znanstvenih skupova i stručnih
osposobljavanja
Pravo na sufinanciranje imaju poljoprivrednici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva
u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji;
Uvjeti za dodjelu potpore: - podnesen zahtjev sa priloženim računom za trošak izdavanja stručne literature,
održavanja stručnoga skupa ili stručnog osposobljavanja, kopija potvrde o upisniku poljoprivrednih
gospodarstava.
Maksimalni iznos potpore po gospodarstvu iznosi 500,00 kn za izdavanje stručne literature i održavanje
stručnih skupova, a 250,00 kn po korisniku za sudjelovanje na stručnim osposobljavanjima.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
MJERA 1. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za dodjelu potpore; račun o izvršenoj
usluzi za umjetno osjemenjivanje, dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; preslika
osobne iskaznice; preslika računa na koji će se isplatiti potpora; potvrdu općine Krašić o nepostojanju
duga. Potpora se isplaćuje neposredno na račun podnositelja zahtjeva.
Prije isplate potpore provjerava se u bazi podataka Općine da li podnositelj zahtjeva ima podmirene
obveze prema Općini Krašić.
MJERA 2. Sufinanciranje sakupljanja mlijeka u brdskim dijelovima općine
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za dodjelu potpore; preslika iskaznice
OPG-a; potvrdu o predanom mlijeku u mljekaru; ispunjeni putni nalozi, radni listovi za prijevoz
mlijeka do mljekare; dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; preslika osobne iskaznice;
preslika računa na koji će se isplatiti potpora; potvrdu općine Krašić o nepostojanju duga.
Potpora se isplaćuje neposredno na račun podnositelja zahtjeva.

Prije isplate potpore provjerava se u bazi podataka Općine da li podnositelj zahtjeva ima podmirene
obveze prema Općini Krašić.

MJERA 3. Sufinanciranje držanja i uzgoja junica
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za dodjelu potpore; presliku kartona
junice; potvrdu o markiranju; potvrdu o upisu u evidenciju; presliku osobne iskaznice; presliku kartice
računa na koji će se isplatiti potpora, dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; potvrdu
općine Krašić o nepostojanju duga. Potpora se isplaćuje neposredno na račun podnositelja zahtjeva.

MJERA 4. Sufinanciranje rigolanja novih nasada vinograda i voćnjaka
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za dodjelu potpore; račun o izvršenoj
usluzi, dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; preslika osobne iskaznice; preslika
računa na koji će se isplatiti potpora; potvrdu općine Krašić o nepostojanju dugovanja prema općini.
Potpora se isplaćuje neposredno na račun podnositelja zahtjeva.
Prije isplate potpore provjerava se u bazi podataka Općine da li podnositelj zahtjeva ima podmirene
obveze prema Općini Krašić.
Potpora se isplaćuje na račun podnositelja zahtjeva.
MJERA 5. Sufinanciranje ekološke poljoprivrede
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za dodjelu potpore; presliku potvrde
o ekološkoj proizvodnji i druge evidencije o zadovoljenju uvjeta za ekološku proizvodnju; presliku
osobne iskaznice; presliku kartice računa na koji će se isplatiti potpora, dokaz o upisu u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstva; potvrdu općine Krašić o nepostojanju dugovanja prema općini Krašić.
MJERA 6. Sufinanciranje proizvodnje meda
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za dodjelu potpore; preslika iskaznice
OPG-a; potvrdu o broju pčelinjih zajednica; dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva;
preslika osobne iskaznice; preslika računa na koji će se isplatiti potpora; potvrdu općine Krašić o
nepostojanju duga.
Potpora se isplaćuje neposredno na račun podnositelja zahtjeva.
Prije isplate potpore provjerava se u bazi podataka Općine da li podnositelj zahtjeva ima podmirene
obveze prema Općini Krašić.
MJERA 7. Sufinanciranje nastupa na promotivnim i gospodarskim manifestacijama
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen zahtjev za dodjelu potpore; preslika iskaznice
OPG-a, dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; preslika osobne iskaznice; preslika
računa na koji će se isplatiti potpora; potvrdu općine Krašić o nepostojanju dugovanja prema općini
Krašić.
Za Udruge predati prijavu na javni poziv.
Mjera 8. Sufinanciranje izdavanja stručne literature, održavanja znanstvenih skupova i stručnih
osposobljavanja
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjeni zahtjev za dodjelu potpore; preslika iskaznice
OPG-a; dokaz o upisnu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava; preslika osobne iskaznice; preslika
računa na koji će se isplatiti potpora; potvrda općine Krašić o nepostojanju duga.

KONTROLA
U svrhu kontrole namjenskog korištenja sredstava potpore osnovano je Povjerenstvo za kontrolu
potpora u poljoprivredi.
POVRAT SREDSTAVA
U slučaju da korisnik potpore ne utroši sredstva potpore namjenski, Općina Krašić zatražiti će povrat
sredstava u općinski Proračun.
Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2019.
godine.
Nepotpuni i nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.
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