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UVOD
Jačanje poljoprivrede jedan je od glavnih prioriteta gospodarske politike
Grada Otoka.
Stoga je radi daljnjega jačanja položaja i uloge poljoprivrednika izrađen
Program poticanja primarne poljoprivrede na području Grada Otoka za razdoblje
od 2018.- 2020. godine te okvir za obuhvatnije mehanizme poticaja, odnosno
stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu u poljoprivredi koja je poticajna za ukupni
gospodarski i društveni razvoj.
Program se oslanja na postojeće relevantne strateške dokumente koji
usmjeravaju budući razvoj poljoprivrede,a posebice na Strateški razvojni program
grada Otoka.
OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele te prava i
obveze korisnika gradskih potpora za razdoblje od 2018. do 2020. godine (u
daljnjem tekstu: potpora) kao i nadzor nad korištenjem sredstava potpore u
poljoprivredi.
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
proizvodnje – 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.
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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.
Svrha i cilj ovog Programa je poticanje razvoja i unapređenje poljoprivredne
proizvodnje, podizanje kvalitete u proizvodnji, povećanje konkurentnosti i
restrukturiranje proizvodnje u skladu sa potrebama tržišta.
I.NOSITELJI PROGRAMA
Članak 2.
Nositelji provedbe ovoga programa su Grad Otok (u daljnjem tekstu: Grad) u
suradnji sa Otočkom razvojnom agencijom ORA-om.

II.KORISNICI PROGRAMA
Članak 3.
Sredstva poticaja koristit će se za isplatu jednog dijela troškova i naknada za
primarnu
poljoprivrednu
proizvodnju
obiteljskim
poljoprivrednim
gospodarstvima (OPG), pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom
(poljoprivredno zemljište, gospodarski objekti, trajni nasadi i sl.) na području
Grada Otoka, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti, kao
i za podmirenje troškova pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora
sudjeluju u realizaciji pojedinih aktivnosti iz Programa, te za druge namjene
utvrđene ovim Programom. Sredstva poticaja mogu ostvariti osobe:
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 Pravo na potporu imaju samo zaposleni na OPG-u (obiteljska
poljoprivredna gospodarstva kojima je poljoprivredna djelatnost osnovna
djelatnost )
 obrti registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 trgovačka društva registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
(isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
Sredstva poticaja za primarnu poljoprivrednu proizvodnju iznimno se mogu
isplatiti poljoprivrednim gospodarstvima sa sjedištem na području Grada Otoka
čiji se dio proizvodnje ne odvija u granicama područja Grada Otoka, a čini
zaokruženu poljoprivredno tehnološku cjelinu, o čemu će nakon podnesenog
zahtjeva i očevida odluku donijeti Povjerenstvo .
Pravo na potporu poljoprivredna gospodarstva ostvaruju na vlastiti zahtjev,
odnosno temeljem ugovora koje Grad Otok zaključi sa određenim sudionicima u
provođenju Programa
Članak 4.
Sredstva za potpore iz članka 2. ovog Programa osigurat će se u Proračunu Grada
Otoka za razdoblje od 2018. do 2020. godine.

IV. MJERE PROGRAMA
Članak 5.
Grad Otok će davati potporu poljoprivredi i ruralnom razvoju kroz slijedeće mjere
sukladno Uredbi 1408/2013 za slijedeće aktivnosti:
- Sufinanciranje kapitalnih ulaganja u poljoprivredi i stočarstvu
(MJERA 1)
- Potpora za proširenje stočnog fonda (MJERA 2)
- Sufinanciranje projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o
uvjetima gradnje /lokacijske dozvole/potvrde glavnog projekta
(MJERA 3)
- Sufinanciranje analize tla (MJERA 4 )
- Poticaji za uzgoj povrća, voća, cvijeća, gljiva (MJERA 5)
- Poticaji za uzgoj pčelinjih zajednica (MJERA 6 )
- Sufinanciranje pripreme projekata za financiranje iz fondova
Europske unije (MJERA 7 )
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OPIS MJERA I PLANIRANI IZNOS
1. SUFINANCIRANJE KAPITALNIH ULAGANJA U POLJOPRIVREDI
Gradska potpora za kapitalna ulaganja u poljoprivredi i ruralnom razvoju odobrit
će se korisniku za:
- izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i opremanje objekata za proizvodnju
primarnih poljoprivrednih proizvoda i stočarstvo
- i kupnju poljoprivredne mehanizacije i druge opreme za potrebe djelatnosti u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i stočarstvu (nova i rabljena oprema)
Korisnik ove mjere ima pravo na 70% troškova (bez PDV-a), do najviše 25.000,00
kn za navedene aktivnosti.
Mehanizaciju i opremu koju je korisnik kupio odobrenim sredstvima iz ove
potpore dužan je zadržati u svom vlasništvu min dvije godine nakon ostvarenja
prava na potpore.
Uvjeti za dodjelu potpora u ovim podmjerama su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Otoka te
poljoprivrednu proizvodnju za koju traži potporu na području Grada Otoka,
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Otoku
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu
- da podnositelj zahtjeva nema poreznih dugovanja prema RH
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava tj.
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
- da podnositelj zahtjeva ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ima
akt o pravu gradnje ili potvrdu da za radove nije potreban akt kojim se odobrava
gradnja ili da je objekt u upisniku objekata odobrenih pod posebnim uvjetima.
- da je podnositelj u postupku legalizacije
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva. Ukoliko korisnik ima u vlasništvu ili zakupu do 25
ha obradivih površina korisnik ima pravo na vaučer od strane Grada te će se
odobrena potpora direktno isplatiti pružatelju usluge i robe ovisno za što je
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potpora odobrena. Sva prava i obveze će se regulirati ugovorom između Grada i
korisnika potpore.
2.POTPORA OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima upisanim u poljoprivredni registar tj.
obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti. Potpora se dodjeljuje korisniku za sufinanciranje:
 Kupnje grla/ kljuna/ njuške u cilju povećanja broja goveda, ovaca, koza,
konja, magaraca, peradi i očuvanja genetskog potencijala
 Kupnja zečeva za uzgoj( divljih i /ili pitomih), opremanje prostorija za
uzgoj zečeva: kaveznog i poligonskog dijela
Potpora se dodjeljuje u svrhu poticanja rasta i razvoja malih i srednjih
gospodarstava u sektoru stočarstva.
Korisnik ove mjere ima pravo na 70% troškova (bez PDV-a), do najviše 25.000,00
kn za navedene aktivnosti.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Otoka te
poljoprivrednu proizvodnju za koju traži potporu na području Grada Otoka,
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Otoku
- da podnositelj zahtjeva nema poreznih dugovanja prema RH
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava tj.
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva. U slučaju prava na ostvarenje potpore do 25.000,00
kuna (odnosno 70% ) korisnik ima pravo na vaučer od strane Grada te će se
odobrena potpora direktno isplatiti prodavatelju stoke. Sva prava i obveze će se
regulirati ugovorom između Grada i korisnika potpore.
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3.
SUFINANCIRANJE
PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE
ZA
ISHOĐENJE RJEŠENJA O UVJETIMA GRADNJE LOKACIJSKE
DOZVOLE/POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA
Gradska potpora za trošak projektne dokumentacije za ishođenje rješenja o
uvjetima gradnje /lokacijske dozvole/potvrde glavnog projekta odobrit će se
korisniku, ako je projektna dokumentacija izrađena, za slijedeće namjene:
- za izgradnju i adaptaciju stočarskih farmi i pčelarskih objekata,
- za izgradnju i adaptaciju proizvodnih kapaciteta u poljoprivredi.
Potpora po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne vrijednosti
dokumentiranih troškova izrade projektne dokumentacije, a najviše do 10.000,00
kn po korisniku godišnje .
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Otoku te
poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Otoka,
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Otoku,
- da podnositelj zahtjeva nema poreznih dugovanja prema RH
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava tj.
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva.

4. SUFINANCIRANJE ANALIZE TLA
Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi
praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u
ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove
analize tla i preporuke za gnojidbu.
Analiza tla obuhvaća: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu
uzoraka tla i interpretaciju rezultata.
Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od
ovlaštenih institucija.
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Intenzitet potpore je 50% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a
najviše do 2.000,00 kuna.
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva.

5. POTICAJI ZA UZGOJ POVRĆA , VOĆA, CVIJEĆA I GLJIVA
Pravo na novčane potpore imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave
uzgojem povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom, uz primjenu suvremenih
agrotehničkih mjera, pod sljedećim uvjetima:
Subvencija za kupnju :
a) novih plastenika (za povećanje proizvodnje)
b) sistema za navodnjavanje na otvorenom
C) podizanje novih nasada
Korisnik ove mjere ima pravo na 70% troškova (bez PDV-a), do najviše 25.000,00
kn za navedene aktivnosti.
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva. U slučaju prava na ostvarenje potpore do 25.000,00
kuna (odnosno 70% troškova) korisnik ima pravo na vaučer od strane Grada te
će se odobrena potpora direktno isplatiti pružatelju usluge ili robe ovisno za što je
potpora odobrena. Sva prava i obveze će se regulirati ugovorom između Grada i
korisnika potpore.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Otoku te
poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Otoka,
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Otoku,
- da podnositelj zahtjeva nema poreznih dugovanja prema RH
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava tj.
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
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6. POTICAJI ZA UZGOJ PČELINJIH ZAJEDNICA
Potpora se daje za slijedeće operacije: - nabavku selekcioniranih matica
-nabavu novih košnica
- pčelarske opreme
Korisnici potpore su: Pčelari upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka i Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na području grada Otoka i/ili čije se
ulaganje odvija na području grada Otoka. Maksimalan iznos sredstava po ovoj
mjeri po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne vrijednosti izvršenog
ulaganja, a najviše do 5000,00 kuna po korisniku godišnje.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Otoku te
poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Otoka,
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Otoku,
- da podnositelj zahtjeva nema poreznih dugovanja prema RH
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,

7. SUFINANCIRANJE PRIPREME PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ
FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Gradska potpora za pripremu projekata samo iz područja primarne poljoprivredne
proizvodnje za financiranje iz fondova Europske unije odobrit će se korisniku za
troškove 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. Najviši iznos sredstava potpore
po jednom korisniku iznosi do 25% stvarnih troškova, a najviše do 10.000,00 kn
po korisniku godišnje. Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište/sjedište na području Grada Otoku te
poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Otoka,
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Otoku,
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava tj.
registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
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- da podnositelj zahtjeva koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za
obavljanje poslova
Sredstva će se isplaćivati temeljem ispostavljenih faktura i dokaza o plaćanju na
račun podnositelja zahtjeva.

Završne odredbe:
Članak 6.
Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa planirana su u proračunu Grada
Otoka i Projekcijama za pojedinu godinu provedbe te će se Javnim pozivom
odrediti ukupan iznos sredstava za provedbu Programa i planirani iznos sredstava
za pojedinu Mjeru. Grad Otok zadržava pravo preraspodjele neiskorištenih
sredstava u Mjere za koje se pokaže interes.

Članak 7.
Korisnici potpore koji su u sustavu PDV-a ne ostvaruju pravo na PDV kao
prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.
Članak 8.
Korisnik ima pravo podnijeti jedan zahtjev godišnje po svakoj mjeri te ukupno u
tri godine ne može ostvariti potpora više od 15.000 eura u kunskoj protu
vrijednosti.
Članak 9.
Gradska potpora korisnicima se isplaćuje temeljem kompletnog zahtjeva nakon
objavljenog Javnog poziva u skladu sa uvjetima iz ovog Programa..

POSTUPAK DODJELE POTPORE

Članak 10.
Gradske potpore dodjeljuje se na temelju provedenog javnog poziva. Odluku o
raspisivanje javnog poziva za gradske potpore donosi Gradonačelnik Grada
Otoka.
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Članak 11.
Gradske potpore dodjeljuju se na temelju provedenog javnog postupka i kriterija
propisanih javnim pozivom, a sukladno ovom Programom. Zahtjevi za gradske
potpore podnose se na propisanim obrascima, a rješavaju se prema redoslijedu
prispijeća kompletiranih zahtjeva. Javni poziv bit će otvoren 45 dana od dana
objave na mrežnim stranicama Grada. Sredstva će se dodjeljivati ovisno o
vremenu zaprimanja pojedine prijave.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Potrebna dokumentacija za ostvarenje prava na potporu i dokumentacija za
pravdanje namjenskog utroška odobrene potpore bit će definirana Javnim
pozivom i ugovorom. Grad Otok može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu
dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora
utvrđenih ovim Programom.

Članak 12.
Za provođenje natječajnog postupka imenovat će se Povjerenstvo. Povjerenstvo
imenuje Gradonačelnik Grada Otoka. Nakon provjere dostavljene dokumentacije
Povjerenstvo sastavlja prijedlog Liste potpora (u daljnjem tekstu: Lista) te daje
Gradonačelniku Grada prijedlog Odluke o odobrenju potpora na utvrđivanje.

Članak 13.
Po utvrđivanju Liste (putem oglasne ploče i web stranice) Grad Otok obavještava
korisnike potpora o iznosu odobrene potpore i načinu ostvarenja odobrenih
sredstava.
Članak 14.
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez
na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) nije prihvatljiv trošak. Priznaju se
troškovi nastali nakon dana usvajanja Programa na sjednici Gradskog vijeća.

Članak 15.
Korisnici mjera ne smiju imati evidentiran dug prema Gradu Otoku, niti biti u
stečajnom, predstečajnom ili likvidacijskom postupku.
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Članak 16.
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 tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj
fiskalnoj godini.
Davatelj potpore male vrijednosti (Grad Otok) dužan je korisniku potpore
dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi
1408/2013.

Članak 17.
Korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji zahtjeva,
podložan je nadzoru Grada Otoka u cilju provjere istinitosti podataka i
usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu. Ukoliko je korisnik gradske potpore
odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno
stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na
terenu, korisniku se neće odobriti potpora.
Članak 18.
S korisnicima čije prijave budu odabrane sklopit će se Ugovor o međusobnim
pravima i obvezama te iznosu odobrenih sredstava. Ugovorom će se definirati rok
izvršenja , te rok i način dostave izvješća o namjenskom utrošku sredstava
odnosno namjenski utrošak odobrenih sredstava od strane Grada je potrebno
opravdati u godini u kojoj je potpora odobrena. Za iznos odobrenih sredstava
Korisnik je dužan dostaviti sredstvo osiguranja (bankovna garancija, bjanko
zadužnica i sl..)
Ukoliko dođe do raskida ugovor između Grada Otoka i Korisnika te se zatraži
povrat odobrenih sredstava te ukoliko isti ne izvrši povrat sredstava u zadanom
roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate.
Članak 19.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja na sjednici Gradskog vijeća, a biti
će objavljen u Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije.
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