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 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne 
novine“ broj 30/15) te članka 34. Statuta Općine Klinča Sela 
(„Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09 i „Službeni Glasnik 
Općine Klinča Sela“ broj 2/13) Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela je 
dana 22. prosinca, 2015. godine donijelo  

 

 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU 

OPĆINE KLINČA SELA ZA 2016. GODINU 
 

 

OPĆI UVJETI 
Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se aktivnost/i u poljoprivredi 

za koje će Općina Klinča Sela u 2016-toj godini dodjeljivati potpore 

male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih 

sredstava iz Proračuna Općine Klinča Sela. 

Članak 2. 

 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.  

Članak 3. 

 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 
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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. 

Općina Klinča Sela će u 2016-toj dodjeljivati potpore za slijedeće 

aktivnosti:  

1. Mjera 1: Sufinanciranje nabave loznih cijepova 

2. Mjera 2: Sufinanciranje nabave voćnih sadnica 

3. Mjera 3: Sufinanciranje pčelarstva 

4. Mjera 4: Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i 

nasada 

5. Mjera 5: Sufinanciranje proizvodnje cvijeća i povrća u 

zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) 

6. Mjera 6: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava 

plotkinja 

7. Mjera 7: Sufinanciranje uzgoja i držanja junica 

8. Mjera 8: Sufinanciranje uzgoja i držanja izvornih i 

zaštićenih pasmina domaćih životinja: svinja (turopoljska 

svinja i crna slavonska svinja) i kokoši Hrvatica 

9. Mjera 9: Sufinanciranje sadnica ljekovitog bilja 

 

MJERA 1. Sufinanciranje nabave loznih cijepova 
Pravo na potporu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja 

su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne 

uprave u Zagrebačkoj županiji; imaju prebivalište odnosno sjedište 

na području Općine Klinča Sela; da su posadili vinograd na tipičnom 

vinogradarskom položaju; da su posadili 1.000 i više loznih cijepova; 

da imaju podmirene financijske obveze prema Općini Klinča Sela, 

Komunalnom Klinča Sela i Vodovodu Klinča Sela. 

Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u iznosu 

od 5,00 kuna po nabavljenom i posađenom visokokvalitetnom 

loznom cijepu preporučenih sorata za podregiju Plešivica tj. Okićko 

vinogorje. 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 

10.000,00 kn godišnje. 

 

MJERA 2. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica 
Pravo na potporu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja 
su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne 
uprave u Zagrebačkoj županiji; imaju prebivalište odnosno sjedište 
na području Općine Klinča Sela; imaju poljoprivredne površine;da 
su posadili voćnjak na tipičnom voćarskom položaju; da su posadili 
najmanje 500 komada visokokvalitetnih voćnih vrsta jabuke, 
kruške,breskve, nektarine, marelice, šljive, trešnje, višnje, oraha, 
lješnjaka, kestena; ili 2.000 komada sadnica maline, kupine, ribizla, 
brusnice, borovnice, aronije; ili 5.000 visokokvalitetnih sadnica 
jagoda, najmanje A kvalitete i koji imaju riješeno navodnjavanje za 
posađenu površinu jagoda; da imaju podmirene financijske obveze 

prema Općini Klinča Sela, Komunalnom Klinča Sela i Vodovodu 
Klinča Sela. 
Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u visini od 
20,00 kuna po nabavljenoj i posađenoj visokokvalitetnoj voćnoj 
sadnici ovih voćnih vrsta: jabuke, kruške,breskve, nektarine, 
marelice, šljive, trešnje, višnje, oraha, lješnjaka kestena. 
Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u visini od 
10,00 kuna po nabavljenoj i posađenoj visokokvalitetnoj voćnoj 
sadnici ovih voćnih vrsta: maline, kupine, ribizla, brusnice, 
borovnice, aronije 
Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u visini od 
0,50 kuna po nabavljenoj i posađenoj sadnici jagoda. 
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 

10.000,00 kn godišnje. 

 
MJERA 3. Sufinanciranje pčelarstva 
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju vlasnici obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstva koja su upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne uprave u 

Zagrebačkoj županiji; imaju prebivalište odnosno sjedište na 

području Općine Klinča Sela; koja imaju 5 ili više pčelinjih zajednica; 

proizvode med u komercijalne svrhe; imaju podmirene financijske 

obveze prema Općini Klinča Sela, Komunalnom Klinča Sela i 

Vodovodu Klinča Sela. 

Sufinanciranje se odnosi na dvije vrste mjera iz Pravilnika o 

provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 

2014-2016. godine („Narodne Novine“ broj 126/15). 

1.Obnavljanje pčelinjeg fonda 

2.Tehnička pomoć pčelarima 

Iznos subvencije je 30% prihvatljivih troškova ulaganja iz prethodno 

navedenih mjera (mjera obnavljanja pčelinjeg fonda i tehnička 

pomoć pčelarima). 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 

10.000,00 kn godišnje. 

 
MJERA 4.Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada 
Općina Klinča Sela će u 2016. godini poljoprivrednicima na svom 
području sufinancirati premiju osiguranja usjeva i nasada od 
elementarnih šteta – mraz i tuča u iznosu od 25% premije 
osiguranja. 
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 Klinča Sela, Komunalnom Klinča Sela, 
Vodovodu Klinča Sela. 
Sredstva sufinanciranja doznačuju se osiguravajućim društvima na 
temelju ispostavljenih faktura te priloženih primjeraka polica 
osiguranja na kojima je vidljivo istaknut ukupan iznos premije 
osiguranja te udjeli plaćanja Općine Klinča Sela. 
 
MJERA 5. Sufinanciranje proizvodnje cvijeća  i povrća u 
zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) 
Pravo na bespovratno sufinanciranje imaju obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u upisnik 
poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne uprave u 
Zagrebačkoj županiji; imaju prebivalište odnosno sjedište na 
području Općine Klinča Sela; imaju izgrađen i zasađen zatvoreni 
prostor (staklenik/plastenik); da su proizveli cvijeće ili povrće za 
tržište u zatvorenom prostoru (stakleniku/plasteniku) minimalne 



površine 200m2 ili proizveli minimalno 1.000 sadnica tikvica ili 
lubenica na zatvorenom ili otvorenom prostoru; da imaju 
podmirene financijske obaveze prema Općini Klinča Sela, 
Komunalnom Klinča Sela i Vodovodu Klinča Sela.   
Pravo na bespovratno sufinanciranje utvrđuje se u visini od 10,00 
kn /m2 izgrađenog i zasađenog zatvorenog prostora 
(plastenika/staklenika) odnosno 1,50 kn po zasađenoj sadnici 
tikvice ili lubenice.  
Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 
10.000,00 kn godišnje. 
 
MJERA 6.Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja 
Općina Klinča Sela će u 2016. godini na svom području sufinancirati 
umjetno osjemenjivanje krava plotkinja. 
Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u iznosu 
od 150,00 kuna po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji. 
Iznos subvencije doznačuje se mjesečno veterinarskoj ambulanti ili 
veterinarskoj stanici na temelju ispostavljenih faktura i priloženih 
potvrda o izvršenom osjemenjivanju. 
 
MJERA 7. Sufinanciranje uzgoja i držanja junica 
Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva 

u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji; imaju prebivalište 

na području Općine Klinča Sela, da je tele žensko, oteljeno od 

njegove krave, u njegovoj staji, u tipu simentalske ili frizijske 

pasmine, označeno ušnom markicom; imaju mogućnosti uzgojiti 

žensko tele u rasplodnu kravu te je zadržati u staji dok se dva puta 

ne oteli; da ne smanjuje stočni fond za vrijeme korištenja 

subvencije; ; imaju podmirene financijske obveze prema Općini 

Klinča Sela, Komunalnom Klinča Sela i Vodovodu Klinča Sela. 

Iznos bespovratnog sufinanciranja utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 
kuna po komadu. 
Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 
10.000,00 kn godišnje. 
 
MJERA 8. Sufinanciranje uzgoja i držanja izvornih i zaštićenih 
pasmina domaćih životinja:  svinja (turopoljska svinja i crna 
slavonska svinja) i kokoši Hrvatica 
Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstva koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva 

u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji; 

 

Uvjeti za dodjelu potpore:  

- grlo/kljun mora biti upisano u JRDŽ (Jedinstveni Registar domaćih 
životinja)  
Iznos potpore:  
- 400,00 kuna po grlu svinje  
- 20,00 kuna po kljunu kokoši Hrvatice za 300 i više kljunova 
Maksimalni iznos potpore po gospodarstvu iznosi 10.000,00 kn. 

 

MJERA 9. Sufinanciranje nabave sadnica ljekovitog bilja 
Pravo na potporu imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja 

su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Uredu državne 

uprave u Zagrebačkoj županiji; imaju prebivalište odnosno sjedište 

na području Općine Klinča Sela; imaju poljoprivredne površine;da 

su posadili najmanje 500 komada visokokvalitetnih sadnica 

ljekovitog bilja, da imaju podmirene financijske obveze prema 

Općini Klinča Sela, Komunalnom Klinča Sela i Vodovodu Klinča Sela. 

Iznos bespovratnog novčanog sufinanciranja utvrđuje se u visini od 
10,00 kuna po nabavljenoj i  posađenoj visokokvalitetnoj sadnici 
ovih vrsta ljekovitog bilja: šipak, bazga i lavanda. 
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 

10.000,00 kn godišnje. 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

MJERA 1. Sufinanciranje nabave loznih cijepova 
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za 
dodjelu potpore; račun o kupnji loznih cijepova, dokaz o upisu u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; preslika osobne iskaznice; 
preslika računa na koji će se isplatiti potpora; potvrdu Komunalnog 
Klinča Sela o nepostojanju duga; potvrda Vodovoda Klinča Sela 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 Klinča 
Sela.  
 
MJERA 2. Sufinanciranje nabave voćnih sadnica 
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za 
dodjelu potpore; račun o kupnji voćnih sadnica ili sadnica jagoda, 
dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; preslika 
osobne iskaznice; preslika računa na koji će se isplatiti potpora; 
potvrdu Komunalnog Klinča Sela o nepostojanju duga; potvrda 
Vodovoda Klinča Sela 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 Klinča 
Sela.  
 
MJERA 3. Sufinanciranje pčelarstva 
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 Komunalnog Klinča Sela o nepostojanju duga; 
potvrda Vodovoda Klinča Sela 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 Klinča 
Sela.  
 
MJERA 4.Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada 
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za 
dodjelu potpore; dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstva; preslika osobne iskaznice; potvrdu Komunalnog 
Klinča Sela o nepostojanju duga; potvrda Vodovoda Klinča Sela o 
nepostojanju duga. 
Potpora se isplaćuje osiguravajućim društvima na temelju 
ispostavljenih faktura te priloženih primjeraka polica osiguranja na 
kojima je vidljivo istaknut ukupan iznos premije osiguranja te udjeli 
plaćanja Općine Klinča Sela odnosno osiguranika. 
Prije doznake sredstava osiguravajućem društvu provjerava se u 
bazi podataka Općine da li podnositelj zahtjeva ima podmirene 
obveze prema Općini Klinča Sela.  
 
MJERA 5. Sufinanciranje proizvodnje cvijeća  i povrća u 
zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) 
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za 
dodjelu potpore; dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstva; preslika osobne iskaznice; preslika računa na koji će 



se isplatiti potpora; potvrdu Komunalnog Klinča Sela o nepostojanju 
duga; potvrda Vodovoda Klinča Sela 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 Klinča 
Sela.  
 
 
MJERA 6.Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja 
Potpora se isplaćuje veterinarskoj ambulanti ili veterinarskoj stanici 
na temelju ispostavljenih faktura i priloženih potvrda o umjetnom 
osjemenjivanju. 
 
MJERA 7. Sufinanciranje uzgoja i držanja junica 
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za 
dodjelu potpore; presliku kartona junice; potvrdu o markiranju; 
potvrdu o osjemenjivanju; presliku osobne iskaznice; presliku 
kartice računa na koji će se isplatiti potpora, dokaz o upisu u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; potvrdu Komunalnog Klinča 
Sela o nepostojanju duga; potvrda Vodovoda Klinča Sela o 
nepostojanju duga. 
 
MJERA 8. Sufinanciranje uzgoja i držanja izvornih i zaštićenih 

pasmina domaćih životinja: svinja (turopoljska svinja i crna 
slavonska svinja) i kokoši Hrvatica 
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za 
dodjelu potpore; preslika dokumenta o upisu u registar; dokaz o 
upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; preslika osobne 
iskaznice; preslika računa na koji će se isplatiti potpora; potvrdu 
Komunalnog Klinča Sela o nepostojanju duga; potvrda Vodovoda 
Klinča Sela 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 Klinča 
Sela.  
 
MJERA 9. Sufinanciranje nabave sadnica ljekovitog bilja 
Potrebna dokumentacija za dodjelu potpore: popunjen Zahtjev za 
dodjelu potpore; račun o kupnji sadnica ljekovitog bilja, dokaz o 
upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva; preslika osobne 
iskaznice; preslika računa na koji će se isplatiti potpora; potvrdu 
Komunalnog Klinča Sela o nepostojanju duga; potvrda Vodovoda 
Klinča Sela 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 Klinča 
Sela.  
 

Članak 5. 

 

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 6. 

U svrhu kontrole namjenskog korištenja sredstava potpore 

Općinsko Vijeće Općine Klinča Sela će posebnom Odlukom 

imenovati Povjerenstvo za kontrolu dodjele potpora, koje će  na 

terenu kontrolirati namjensko korištenje dodijeljenih sredstava.  

 

POVRAT SREDSTAVA 

Članak 7. 

U slučaju da korisnik potpore ne troši sredstva potpore namjenski 

Općina Klinča Sela će tražiti povrat sredstava. 

  

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 8. 

Ovaj program stupa na snagu po dobivanju suglasnosti Ministarstva 

poljoprivrede, osmi dan od dana objave u „Službenom Glasniku 

Općine Klinča Sela“. 

 

KLASA: 021-05/15-01/09 

URBROJ: 238/13-01-15-17 

Klinča Sela, 22.12.2015. 

 

       

   PREDSJEDNIK VIJEĆA 

       

   Stjepan Juranko 

      

 


