
Na temelju članka 49. Statuta Općine Klinča Sela („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 15/09 

i „Službeni Glasnik Općine Klinča Sela“ broj 2/13) a sukladno Programu potpora 

poljoprivredi na području Općine Klinča Sela za 2016. godinu (KLASA: 021-05/15-01/09 

URBROJ: 238/13-01-15-179) načelnik Općine Klinča Sela objavljuje  

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu potpora poljoprivredi 

na području Općine Klinča Sela za 2016. godinu 

 

 

I.PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Klinča Sela 

u 2016. godini za sljedeća ulaganja u poljoprivredi: 

  

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. 

 



II.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.  
 
 
III. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
 
Javni poziv je otvoren do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava, a najkasnije do 
31.12.2016. godine. 
 
IV. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA 
 
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu za svaku pojedinu mjeru, a isti se mogu dobiti u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klinča Sela. 



Zahtjev se sa cjelokupnom dokumentacijom predaje u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Klinča Sela, Karlovačka 28E, 10452 Donja Zdenčina. 
 
INFORMACIJE: 
Jedinstveni upravni odjel Općine Klinča Sela 
Kontakt: 01/6289-899, 01/6288-028 
e-mail: upravni.odjel@klinca-sela.hr 
 

KLASA: 404-01/16-01/01 

URBROJ: 525-07/0882-16-2-2 

Klinča Sela, 16. 02.2016. godine 

 

        Načelnik Općine 

        Miljenko Vučković, dipl.ing. 


