REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐURMANEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:320-01/17-01/0002
URBROJ:2140/02-02-17-5
Đurmanec, 4. prosinca 2017.
Na temelju članka 47. Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinskozagorske županije" broj 8/13 i 6/14) i članka 7. Programa potpora poljoprivredi na području
općine Đurmanec za 2017. i 18. godinu, ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj
40/17), načelnik Općine Đurmanec raspisuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora za ulaganja u poljoprivredi na
području općine Đurmanec u 2017. godini
UVODNE ODREDBE
I.
Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje prijava za dodjelu potpore za ulaganja u
poljoprivredi na području općine Đurmanec u 2017. godini sukladno utvrđenim uvjetima i
kriterijima u Programa potpora poljoprivredi na području općine Đurmanec za 2017. godinu,
sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Đurmanec za tu namjenu.
Ovim Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu
potpora u poljoprivredi na području općine Đurmanec u 2017. godini s pripadajućom
dokumentacijom.
NAMJENA POTPORA
II.
Općina Đurmanec će u 2017. godini dodjeljivati potpore u poljoprivredi za sljedeće
aktivnosti:
1. Kapitalna ulaganja u poljoprivredi (u daljnjem tekstu – Mjera 1.)
2. Priprema projektne dokumentacije, savjetodavne usluge za izradu projekata (u
daljnjem tekstu – Mjera 2.)
3. Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća (u daljnjem tekstu – Mjera 3.)
4. Poticanje povećanja stočnog fonda (u daljnjem tekstu – Mjera 4.)
5. Poticanje ekološke proizvodnje (u daljnjem tekstu – Mjera 5.).

Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2017.
godini, dakle i prihvatljivi troškovi prije objave ovog javnog poziva.
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za
troškove PDV-a.
Potpora općine Đurmanec isplaćivati će se korisnicima potpore temeljem ovoga
Programa do utroška planiranih sredstava u proračunu općine Đurmanec za tekuću proračunsku
godinu.
PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA / KORISNICI POTPORA
III.
Korisnici potpore mogu biti:
 obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 obrtnici,
 trgovačka društva i druge pravne osobe
koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi
ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju
prebivalište odnosno sjedište na području općine Đurmanec, realiziraju investiciju za koju traže
potporu na području općine Đurmanec, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim javnim
pozivom.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE
IV.
Mjera 1.
Kapitalna ulaganja u poljoprivredi
Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi izgradnje i opremanja objekata koji služe za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kupnje potpuno novog poljoprivrednog stroja,
mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Izgradnja i opremanje objekata podrazumijeva izgradnju novog objekta, adaptaciju i
uređenje postojećih objekata.
Potpuno novi strojevi, mehanizacija i oprema označavaju sredstva koja nikada ranije nisu
korištena i koja fakturira direktno proizvođač (odnosno njegov zastupnik ili preprodavač).
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše
10.000,00 kn.
Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati
najmanje 50% prihvatljivih troškova ulaganja, a što je dužan dokazati u izvješću o realizaciji
ulaganja.
Mjera 2.
Priprema projektne dokumentacije, savjetodavne usluge za izradu projekata
Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi pripreme projektne dokumentacije, troškovi
savjetodavnih usluga, troškovi izrade poslovnog plana te troškovi pripreme dokumentacije za
prijavu na natječaj za dobivanje sredstava iz područja poljoprivredne proizvodnje.

Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše
5.000,00 kn.
Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati
najmanje 50% prihvatljivih troškova ulaganja, a što je dužan dokazati u izvješću o realizaciji
ulaganja.
Mjera 3.
Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća
Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi nabave sadnica voćaka, bobičastog voća te
povrća u smislu povećanja postojeće proizvodnje.
Za dodjelu potpore se mogu javiti i OPG-a koja su se tek počela baviti poljoprivrednom
proizvodnjom, ali prednost imaju korisnici koji se već bave tom vrstom poljoprivredne
proizvodnje, odnosno mogu dokazati da su unatrag dvije godine već plasirali svoje proizvode na
tržište, tj. da navedena poljoprivredna proizvodnja nije bila namijenjena vlastitim potrebama.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše
5.000,00 kn.
Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati
najmanje 50% prihvatljivih troškova nabave sadnog materijala, a što je dužan dokazati u izvješću
o realizaciji iste.

Mjera 4.
Poticanje povećanja stočnog fonda
Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi nabave novih grla goveda – krava za rasplod
i/ili proizvodnju mlijeka, (minimalno 1 grlo) te nabavka novih matičnih stada ovaca i koza,
(najmanje 5+1 komada) za povećanje postojećeg stočnog fonda.
Za dodjelu potpore se mogu javiti i OPG-a koja su se tek počela baviti poljoprivrednom
proizvodnjom, ali prednost imaju korisnici koji se već bave tom vrstom poljoprivredne
proizvodnje minimalno dvije godine, posjeduju određeni stočni fond, imaju upisane životinje u
jedinstveni registar domaćih životinja, odnosno mogu dokazati da su unatrag dvije godine već
plasirali svoje proizvode na tržište, tj. da navedena poljoprivredna proizvodnja nije bila
namijenjena vlastitim potrebama.
Uvjet za ostvarivanje potpore jest da korisnik-uzgajivač nabavljenu stoku drži minimalno
dvije godine, a za izlučivanje prije tog roka potrebno je dostaviti veterinarsku dokumentaciju.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše
10.000,00 kn.
Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati
najmanje 50% prihvatljivih troškova nabave novog stočnog fonda, a što je dužan dokazati u
izvješću o realizaciji iste.

Mjera 5.
Poticanje ekološke proizvodnje
Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća i povrća odnosno svi troškovi do dobivanja EKOznaka.
Korisnici sredstava potpore za poticanje ekološke proizvodnje su poljoprivredna
gospodarstva sa sjedištem odnosno prebivalištem na području općine Đurmanec upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše
3.000,00 kuna po korisniku godišnje.
POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
V.
Zahtjevi za dodjelu potpore podnose se na slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog
Javnog poziva:
-obrazac P-1: Zahtjev za dodjelu potpore za kapitalno ulaganje u poljoprivredi
-obrazac P-2: Zahtjev za dodjelu potpore za sufinanciranje izrade i pripreme projektne
dokumentacije
-obrazac P-3: Zahtjev za dodjelu potpore za poticanje povećanja proizvodnje voća i
povrća
-obrazac P-4: Zahtjev za dodjelu potpore za poticanje povećanja stočnog fonda
-obrazac P-5: Zahtjev za dodjelu potpore za poticanje ekološke proizvodnje
Obrasci Zahtjeva mogu se preuzeti u Upravnom odjelu Općine Đurmanec, Đurmanec
137, 49225 Đurmanec ili na web stranici Općine Đurmanec: www.djurmanec.hr
Zahtjevi za dodjelu potpore dostavljaju se za svaku aktivnost pojedinačno na
predviđenom obrascu.
Uz zahtjev se obvezno dostavlja pripadajuća dokumentacija navedena u istom.
Dokumentacija koja se obvezno dostavlja uz zahtjev može se dostaviti u neovjerenoj
preslici.
Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu potpora za različite aktivnosti,
ali potporu mogu ostvariti samo za jednu od aktivnosti u tekućoj godini.
VI.
Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Općina Đurmanec, Đurmanec 137,
49225 Đurmanec, s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi u 2017. godini - Ne
otvarati”.
Rok dostave zahtjeva na prethodno navedenu adresu je 19. prosinca 2017. do 15,00
sati, bez obzira na način dostave.
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

POSTUPAK DODJELE POTPORA
VII.
Prijave na Javni poziv razmotrit će Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi.
Zahtjevi pristigli po ovom Javnom pozivu obrađivat će se redoslijedom zaprimanja do
utroška predviđenih sredstava za navedene namjene.
Ukoliko nije podnesena sva potrebna dokumentacija, Povjerenstvo će po razmatranju
pristigle prijave pismeno zatražiti od podnositelja prijave dostavljanje dokumentacije koja
nedostaje, odnosno eventualna potrebna pojašnjenja, dajući mu primjeren rok za dostavljanje
tražene dokumentacije i/ili pojašnjenja.
Na temelju mišljenja Povjerenstva načelnik donosi Odluku o dodjeli potpora.
Nakon provedenog postupka pregleda i ocjene pristiglih zahtjeva, podnositelji zahtjeva
bit će obaviješteni o rezultatima istog.
Sredstva potpore će se isplatiti na račun prijavitelja u skladu sa Zaključkom o dodjeli
potpore.
VIII.
Općina Đurmanec zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne
snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Belošević, dipl. oec.

