Općina

Vrhovine

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi («Narodne novine» broj 30/15.), i članka 18. Statuta
Općine Vrhovine („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 5/18. i 12/18 ) Općinsko vijeće
Općine Vrhovine, na 10. sjednici održanoj 31.07.2018. godine, donosi
Odluku
o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine u Općini Vrhovine
I.

Opće odredbe

Članak 1.
(1) Ovom Odlukom o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine u Općini
Vrhovine (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina
Vrhovine u razdoblju od 2018. do 2020. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i
postupak dodjele potpora poljoprivredi.
(2) Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Vrhovine.
Članak 2.
(1) Potporama male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Potpore), u smislu ove Odluke, podrazumijevaju se
bespovratna novčana sredstva koja se iz Proračuna Općine Vrhovine (u daljnjem tekstu: Proračun)
sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim
Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i 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 de minimis), dodjeljuju korisnicima
koji se bave primarnom ratarskom, voćarskom proizvodnjom i/ili uzgojem stoke.
Članak 3.
(1) Korisnik potpore, po odredbama ove Odluke je «jedan poduzetnik» - obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Općine Vrhovine najmanje tri godine
upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a čije poljoprivredne površine i uzgoj stoke su na
području Općine Vrhovine.
Članak 4.
(1) Sredstva za dodjelu potpora osiguravaju se u Proračunu koja čine namjenske primitke s osnove
zakupa i korištenja poljoprivrednog zemljišta u Općini Vrhovine za svaku godinu.
(2) Korisniku potpore može se, po ovoj Odluci, u toku kalendarske godine, odobriti potpora najviše
prema Odluci o programu utroška sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog
zemljišta u Općini Vrhovine za tu kalendarsku godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o programu
utroška) koju donosi Općinsko vijeće za saku kalendarsku godinu.
2. Ciljevi
Članak 5.
(1) Osnovni cilj dodjele potpora po odredbama ove Odluke, je podizanje razine dohodovnosti i
konkurentnosti poljoprivrede korisnika a radi poticaja i zadržavanja stanovništva na području
Općine Vrhovine.
(2) Specifični ciljevi dodjele potpora po odredbama ove Odluke, proizlaze iz doprinosa poljoprivrednih
gospodarstava ostvarenju, osim proizvodnih i ostalih važnih čimbenika:
• prirodnih i krajobraznih (pridonose očuvanju svojstvenog krajolika europskog sela i biološkoj
raznolikosti ruralnih područja),
• društvenih (osiguravaju prehranu ljudi, sprječavaju siromaštvo),
• kulturnih (pridonose očuvanju tradicija, narodnih običaja i druge nematerijalne baštine te
proizvodnji lokalnih/regionalnih i tradicionalnih proizvoda).
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Članak 6.
(1) Općina Vrhovine će od 2018. do 2020. godine dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 1407/2013 za
slijedeće aktivnosti:
• Mjera 6. Očuvanje pčelinjeg fonda
• Mjera 12. Ekološka proizvodnja
• Mjera 14. Umjetno osjemenjivanje goveda
(2) Opis, specifični cilj i financijski okvir mjera iz prethodnog stavka za provedbu aktivnosti su:
• Mjera 6. Očuvanje pčelinjeg fonda
o U cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda na području Općine Vrhovine te stvaranja
preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda sufinancirat će se držanje i
proizvodnja pčela po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka
Hrvatskog pčelarskog saveza u iznosu utvrđenom u Odluci o programu utroška.
o Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i učlanjen u pčelarsku
udrugu.
• Mjera 12. Ekološka proizvodnja
o Potpora za ekološku proizvodnju subvencionirati će se u kunama po hektaru proizvodne
površine sukladno Odluci o programu utroška.
o Korisnik mora biti upisan u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i
prehrambenih proizvoda i mora dostaviti potvrdu, izdanu od strane ovlaštene pravne osobe,
o provedbi postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda u ekološkoj proizvodnji.
• Mjera 14. Umjetno osjemenjivanje goveda
o Potpora subvencioniranja umjetnog osjemenjivanja goveda financirati će se u cjelokupnom
iznosu cijene sjemena i to sve dok plotkinja ne ostane gravidna.
o Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 50% veterinarske
usluge iskazane u Potvrdi-računu o umjetnom osjemenjavanju goveda nadležne
veterinarske stanice-ambulante.
4. Postupak dodjele potpore
Članak 7.
(1) Općina Vrhovine na svojoj web stranici (www.vrhovine.hr) objavljuje javni poziv za podnošenje
prijava za odobravanje potpora po pojedinoj mjeri iz Popisa mjera (u daljnjem tekstu: Javni poziv).
(2) Prijave za dodjelu potpora podnose korisnici Jedinstvenom upravnom Odjelu Općine Vrhovine
tijekom cijele godine, najkasnije do 30.11. tekuće godine, odnosno do utroška sredstava planiranih
za proračunsku godinu.
Članak 8.
(1) Prijava za dodjelu potpore sadrži i:
• ispunjeni prijavni obrazac,
• dokaz o upisu prijavitelja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
• dokaz o prebivalištu.
(2) Pravovaljana dokumentacijska podloga za isplatu sredstava potpore po pojedinoj mjeri bit će
specificirana na svakom obrascu zahtjeva.
Članak 9.
(1) 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.
(2) 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.
(3) Općina Vrhovine će korisniku potpore, na njegov zahtjev, dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
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(4) Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne
godine i u tekućoj fiskalnoj godini.
(5) Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora
male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.
Članak 10.
(1) U postupku ocjene prijave, Jedinstveni upravni odjel Općine Vrhovine utvrđuje da li su za dodjelu
potpore ispunjeni uvjeti propisani Uredbom de minimis, a zaključak Općinskog načelnika o dodjeli
potpore dostavlja se korisniku potpore, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme
isplate.
(2) Za korisnike potpore koji su u sustavu PDV-a, PDV nije prihvatljiv trošak.
5. Praćenje i nadzor
Članak 11.
(1) Jedinstveni upravni odjel Općine Vrhovine će u suradnji s korisnikom potpore, s ciljem poštovanja
načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena
sredstva, pratiti provedbu financiranih mjera, sukladno propisima o fiskalnoj odgovornosti,
financijskom poslovanju i računovodstvu, ovom Odlukom i drugim pozitivnim propisima.
(2) Praćenje će se vršiti kontrolom «na licu mjesta» od strane zaduženih službenika, u dogovoru s
korisnikom sredstava potpore.
Članak 12.
(1) Korisnicima koji imaju dugovanja prema Proračunu neće se odobriti sredstva potpore.
6. Završne odredbe
Članak 13.
(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku Ličko-senjske
županije“ a objaviti će se i mrežnoj stranici Općine Vrhovine www.vrhovine.hr .
Općinsko vijeće Općine Vrhovine
KLASA:320-01/18-10/5
URBROJ:2125/09-01/01-18-1
Vrhovine, 31.07.2018. godina.

Predsjednik
Nikola Ivančević v.r.
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Općina Vrhovine
Jedinstveni upravni odjel
OBRAZAC
MJERA 14

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE
UMJETNOG OSJEMENJIVANJA GOVEDA

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
NAZIV OPG (Prezime i ime)
ULICA I KUĆNI BROJ
MJESTO
BROJ MOBITELA/TELEFONA
OIB
MATIČNI BROJ POLJOPRIVREDNOG
GOSPODARSTVA
NAZIV BANKE I SJEDIŠTE
IBAN ŽIRO-RAČUNA
2. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA
Broj
Potvrde Izdavatelj računa
Računa
1
2

Iznos računa
sa PDV-om
3

Iznos
računa bez
PDV-a
4

Iznos
subvencije kn
5=4x50%

UKUPNO ZA ISPLATU:
3. ZAHTJEVU PRILAŽEM
1. Preslika osobne iskaznice
2. Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava
3. Preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva
4. Uvjerenje o prebivalištu ako je OI izdana unutar 3
godine (MUP)
5. Preslika računa i potvrde Veterinarske stanice o
umjetnom osjemenjivanju goveda
6. Preslika rješenja o upisu u obrtni registar
7. Izjava o potporama male vrijednosti (de minimis
potpora)
8.

Zaokružiti
DA
NE
DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da (zaokružiti odgovor):
1. Nisam u sustavu PDV-a
___________________________________
(Mjesto i datum)

2. Jesam u sustavu PDV-a
__________________________
(Potpis korisnika)
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Obrazac Izjave: Mjera 14 Umjetno osjemenjivanje goveda

Izjava
o potpori male vrijednosti (de minimis potpora)
Ja, ________________________________adresa: __________________________________
(ime i prezime)
(ulica i broj, mjesto/općina/grad)
OIB:______________________________ pod materijalnom i krivičnom odgovornošću
izjavljujem da:
•

jesam /

•

nisam

(zaokružiti ili podcrtati) u 201__. i 20____. godini ostvario pravo na potporu male vrijednosti.

* Potporu sam ostvario kod:
___________________________________________________________________________
(ministarstvo, agencija, grad, općina i sl.)
na osnovu __________________________________________________________________
(Odluka/Zaključak/Rješenje, KLASA, URBROJ, datum)
u iznosu od _________________________________________________________________
(HRK, EUR)
Ovu izjavu dajem Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Vrhovine u svrhu

ostvarivanja prava na potporu male vrijednosti prema Programu aktivnosti A200201 propisanih
Odlukom o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine, broj KLASA:32001/18-_____ i URBROJ:2125/09-01/01- od ____.2018. godine:

___________________________________
(mjesto, datum)
__________________________________
(podnositelj zahtjeva)
Potpora male vrijednosti (de minimis potpora) je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog
svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država
članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju
Europske Unije. Ukupan iznos potpora de minimis koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne
smije prelaziti 15 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

* Popunjavaju korisnici koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti sukladno Uredbi
(EU) br. 1408/2013.
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Općina Vrhovine
Jedinstveni upravni odjel
OBRAZAC
MJERA 12

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE
EKOLOŠKE PROIZVODNJE

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
NAZIV OPG (Prezime i ime)
ULICA I KUĆNI BROJ
MJESTO
BROJ MOBITELA/TELEFONA
OIB
MATIČNI BROJ POLJOPRIVREDNOG
GOSPODARSTVA
NAZIV BANKE I SJEDIŠTE
IBAN ŽIRO-RAČUNA
1. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA
Broj
Potvrde Izdavatelj računa
Računa
1
2

Iznos
računa bez
PDV-a
4

Iznos računa
sa PDV-om
3

Iznos
subvencije kn
5=4x50%

UKUPNO ZA ISPLATU:
4. ZAHTJEVU PRILAŽEM
9. Preslika osobne iskaznice
10. Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava
11. Preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva
12. Uvjerenje o prebivalištu ako je OI izdana unutar 3
godine (MUP)
13. Preslika dokaza utroška sredstava ostvarenih od prodaje
i zakupa
14. Preslika rješenja o upisu u obrtni registar
15. Izjava o potporama male vrijednosti (de minimis
potpora)
16.

Zaokružiti
DA
NE
DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da (zaokružiti odgovor):
1. Nisam u sustavu PDV-a
___________________________________
(Mjesto i datum)

2. Jesam u sustavu PDV-a
__________________________
(Potpis korisnika)
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Obrazac Izjave: Mjera 12 Ekološka proizvodnja

Izjava
o potpori male vrijednosti (de minimis potpora)
Ja, ________________________________adresa: __________________________________
(ime i prezime)
(ulica i broj, mjesto/općina/grad)
OIB:______________________________ pod materijalnom i krivičnom odgovornošću
izjavljujem da:
•

jesam /

•

nisam

(zaokružiti ili podcrtati) u 201__. i 20____. godini ostvario pravo na potporu male vrijednosti.

* Potporu sam ostvario kod:
___________________________________________________________________________
(ministarstvo, agencija, grad, općina i sl.)
na osnovu __________________________________________________________________
(Odluka/Zaključak/Rješenje, KLASA, URBROJ, datum)
u iznosu od _________________________________________________________________
(HRK, EUR)
Ovu izjavu dajem Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Vrhovine u svrhu

ostvarivanja prava na potporu male vrijednosti prema Programu aktivnosti A200201 propisanih
Odlukom o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine, broj KLASA:32001/18-_____ i URBROJ:2125/09-01/01- od ____.2018. godine:

___________________________________
(mjesto, datum)
__________________________________
(podnositelj zahtjeva)
Potpora male vrijednosti (de minimis potpora) je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog
svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država
članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju
Europske Unije. Ukupan iznos potpora de minimis koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne
smije prelaziti 15 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

* Popunjavaju korisnici koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti sukladno Uredbi
(EU) br. 1408/2013.
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Općina Vrhovine
Jedinstveni upravni odjel
OBRAZAC
MJERA 6

ZAHTJEV ZA SUBVENCIONIRANJE
OČUVANJE PČELINJEG FONDA

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA
NAZIV OPG (Prezime i ime)
ULICA I KUĆNI BROJ
MJESTO
BROJ MOBITELA/TELEFONA
OIB
MATIČNI BROJ POLJOPRIVREDNOG
GOSPODARSTVA
NAZIV BANKE I SJEDIŠTE
IBAN ŽIRO-RAČUNA
1. SPECIFIKACIJA TROŠKOVA
Broj
Potvrde Izdavatelj računa
Računa
1
2

Iznos računa
sa PDV-om
3

Iznos
računa bez
PDV-a
4

Iznos
subvencije kn
5=4x50%

UKUPNO ZA ISPLATU:
5. ZAHTJEVU PRILAŽEM
17. Preslika osobne iskaznice
18. Preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava
19. Preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva
20. Uvjerenje o prebivalištu ako je OI izdana unutar 3
godine (MUP)
21. Preslika upisa u Evidenciju pčelara i pčelinjaka
Hrvatskog pčelarskog saveza
22. Preslika rješenja o upisu u obrtni registar
23. Izjava o potporama male vrijednosti (de minimis
potpora)
24.

Zaokružiti
DA
NE
DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da (zaokružiti odgovor):
1. Nisam u sustavu PDV-a
___________________________________
(Mjesto i datum)

2. Jesam u sustavu PDV-a
__________________________
(Potpis korisnika)
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Obrazac Izjave: Mjera 6. Očuvanje pčelinjeg fonda

Izjava
o potpori male vrijednosti (de minimis potpora)
Ja, ________________________________adresa: __________________________________
(ime i prezime)
(ulica i broj, mjesto/općina/grad)
OIB:______________________________ pod materijalnom i krivičnom odgovornošću
izjavljujem da:
•

jesam /

•

nisam

(zaokružiti ili podcrtati) u 201__. i 20____. godini ostvario pravo na potporu male vrijednosti.

* Potporu sam ostvario kod:
___________________________________________________________________________
(ministarstvo, agencija, grad, općina i sl.)
na osnovu __________________________________________________________________
(Odluka/Zaključak/Rješenje, KLASA, URBROJ, datum)
u iznosu od _________________________________________________________________
(HRK, EUR)
Ovu izjavu dajem Jedinstvenom upravnom odjelu

Općine Vrhovine u svrhu

ostvarivanja prava na potporu male vrijednosti prema Programu aktivnosti A200201 propisanih
Odlukom o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine, broj KLASA:32001/18-_____ i URBROJ:2125/09-01/01- od ____.2018. godine:

___________________________________
(mjesto, datum)
__________________________________
(podnositelj zahtjeva)
Potpora male vrijednosti (de minimis potpora) je potpora uređena važećom uredbom Europske unije koja zbog
svoga iznosa ne narušava ili ne prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja i ne utječe na trgovinu između država
članica Europske unije te ne predstavlja državnu potporu iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju
Europske Unije. Ukupan iznos potpora de minimis koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne
smije prelaziti 15 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

* Popunjavaju korisnici koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti sukladno Uredbi
(EU) br. 1408/2013.
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