Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/15), članka
18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16. i
1/18) i članka 12. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu
(„Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 6/17) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 8.
sjednici održanoj 22. ožujka 2018. donijelo je
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KRIŽEVACA
ZA 2018. GODINU
OPĆI UVJETI
I.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti za unapređenje poljoprivrede i ruralnog
razvoja temeljem kojih će se iz Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu dodjeljivati
potpore male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore), te kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada
Križevaca.
II.
Potpore male vrijednosti iz članka 1. 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 („Službeni list Europske
unije“ L 352/9) - 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“ podrazumijevaju
proizvode iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda
ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima
EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.
prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de
minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) - u daljnjem tekstu: Uredba
1407/2013.
III.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2., točka 2. Uredbe
1407/2013 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;
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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.
CILJEVI PROGRAMA











IV.
definirati optimalno korištenje poljoprivrednog zemljišta i kulture pogodne za
proizvodnju s obzirom na pedološka svojstva tla;
preorijentacija postojećih poljoprivrednih gospodarstava u ekološkom i profitabilnom
smislu ;
povećano zapošljavanje u poljoprivredi, preradi i prodaji te bolje iskorištavanje
poljoprivrednih površina, revitalizacija sela, poboljšanje kvalitete života na selu i
smanjenje migracije;
promocija Kleščeca kao autohtone sorte ovog područja;
podizanje kvalitete genetike u stočarstvu, a time i konkurentnosti uzgajivača i njihovih
proizvoda na tržištu;
stvaranje stabilnih poljoprivrednih kooperacija, koje će moći konkurirati na tržištu;
omogućiti malim poljoprivrednim proizvođačima plasman proizvoda i olakšati pristup
kupcima;
ublažavanje posljedica eventualnih prirodnih nepogoda na poljoprivrednu proizvodnju
- povećanje poljoprivrednih površina pod usjevima osiguranih od prirodnih nepogoda;
poticati razvoj prerađivačke industrije, kao pokretača razvoja poljoprivrede, ali i
poduzetništva
olakšati malim poljoprivrednim proizvođačima pristup financijskim sredstvima pod
povoljnijim uvjetima.
NAMJENA POTPORA
V.
Grad Križevci će u 2018. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

1) A 200301 Izrada namjenske pedološke karte (sukladno Uredbi 1408/2013)
2) A 200304 Poticanje proizvodnje autohtonog vina Kleščec (sukladno Uredbi
1407/2013)
3) A 200310 Potpora za poticanje eko proizvodnje (sukladno Uredbi 1408/2013)
4) A 200310 Potpora za korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu
(sukladno Uredbi 1408/2013)
5) A 200310 Potpora udruživanju poljoprivrednika (sukladno Uredbi 1407/2013)
6) A 200310 Potpora za stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta (sukladno Uredbi
1407/2013)
7) A 200310 Potpora za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama
(sukladno Uredbi 1407/2013)
8) A 200310 Potpora za očuvanje pčelinjih zajednica (sukladno Uredbi 1407/2013)
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9) A 200310 Potpora za očuvanje izvornih pasmina peradi - kokoši križevačke kukmice
10) A 200310 Potpora za upravljanje rizicima u poljoprivredi (sukladno Uredbi
1408/2013)
11) A 20310 Subvencija kamata na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu sjetvu
(sukladno Uredbi 1408/2013)
VI.
A 200301 Izrada namjenske pedološke karte
SVRHA POTPORE:
Definirati optimalno korištenje poljoprivrednog zemljišta i
kulture pogodne za proizvodnju s obzirom na pedološka svojstva tla.
Preorijentacija biljnih proizvođača na proizvodnju onih kultura koje na datom tlu obećavaju
najveće prinose te ih je moguće plasirati na tržište po višoj cijeni od tradicionalnih kultura
koje se na ovom području uzgajaju.
KORISNICI: OPG-i s područja grada (komercijalni OPG-i na osnovu Javnog poziva i
ugovora Grada Križevci s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima).
PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2018. GODINI:
- Raspisivanje natječaja za sufinanciranje kontrole plodnosti tla na
poljoprivrednim površinama u vlasništvu OPG-a s područja Grada,
- Obuka kandidata za uzimanje prosječnih uzoraka tla,
- Visoko gospodarsko učilište u 2018. godini izradio bi kemijske analize do 300
prosječnih uzoraka tla.
PLANIRANA SREDSTVA: 45.100,00 kuna.
INTENZITET: Rashodi prema Ugovoru.
A 200304 Poticanje proizvodnje autohtonog vina Kleščec
SVRHA POTPORE: Proširenje proizvodnje autohtone vinske sorte kao
prepoznatljivog brenda poljoprivrednog i turističkog proizvoda na vinskoj cesti KriževciKalnik-Orehovec.
KORISNICI: Vinari i vinogradari s područja kalničkog vinogorja.
NOSITELJI: Grad Križevci u suradnji s Visokim gospodarskim učilištem u
Križevcima.









PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2018. GODINI:
Podsađivanje anuliranih klonskih kanditata
Analize klonskih kandidata: ampelografija i ampelometrija, uvometrija
Analiza grožđa, ukupno 75 uzoraka
Mikrovinifikacija – 21 uzorak
Kontrolirane mjere ampelotehnike i agrotehnike i mjere zaštite klonskih kandidata
Obvezatne mjere nadzora i kontrole u rasadniku
Proizvodnja certificiranih loznih cijepova, približno 20.000 komada
Izrada elaborata klonskih kandidata za Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
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PLANIRANA SREDSTVA: 100.000,00 kuna.
INTENZITET: Rashodi prema Ugovoru.
A 200310 Potpore u poljoprivredi
Poticanje eko proizvodnje
SVRHA POTPORE: Poticanje poljoprivrednih proizvođača na ekološku proizvodnju
radi postizanja viših cijena na tržištu, dugoročno održivog korištenja poljoprivrednog
zemljišta i pozitivnog utjecaja na zaštitu okoliša.
KORISNICI: Fizičke i pravne osobe koje:
- imaju sjedište na području Grada Križevaca,
- imaju poljoprivredno zemljište u vlasništvu ili na dugoročnom korištenju na području Grada,
- upisani su u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

a)
b)
c)
d)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
troškovi pripreme i podnošenja zahtjeva za upis u Upisnik subjekata u ekološkoj
proizvodnji,
troškovi provođenja stručne kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela,
troškovi pripreme evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta,
drugi troškovi izravno povezani sa ishođenjem potvrdnice (certifikata) i rješenju o
upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji

INTEZITET: Potpora se dodjeljuje u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova, do
maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna po jednom prijavitelju. Za korisnike koji su u sustavu
PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak.
Potpora za korištenje uzgojno vrjednijeg genetskog materijala u stočarstvu
SVRHA POTPORE: Poticanje poljoprivrednika na korištenje kvalitetnijeg uzgojnog
materijala, kako bi se poboljšali proizvodni i uzgojni genetski potencijali u stočarstvu te
stvorio uzgojno kvalitetniji stočni fond i time povećala konkurentnosti križevačkih uzgajivača
i njihovih proizvoda na tržištu.
KORISNICI: Udruge koje se bave stočarstvom na području Grada Križevaca te
okupljaju registrirane uzgajivače stoke.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
a) troškovi izrade programa poboljšanja genetskog materijala stoke,
b) troškovi umjetnog osjemenjivanja genetski vrijednim materijalom.
INTEZITET: Potpora se dodjeljuje u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova. Za
korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak.
Potpora udruživanju poljoprivrednika
SVRHA POTPORE: Potaknuti lokalne poljoprivrednike na stvaranje poljoprivrednih
udruženja koja će zbog svoje veličine, udruženih resursa i financijske snage moći konkurirati
na tržištu.
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KORISNICI: Poljoprivredne zadruge i klasteri koji imaju sjedište i posluju na
području Grada Križevaca, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te su
osnovani nakon 01.01.2018. godine.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
a) troškovi uspostavljanja poljoprivrednih i prerađivačkih klastera i zadruga (troškovi
izrade osnivačkih akata, javnobilježnički troškovi, troškovi pristojbi, biljega, troškovi
upisa u odgovarajući registar, troškovi izrade pečata i drugi troškovi izravno povezani
sa osnivanjem i registracijom zadruge ili klastera, odnosno omogućavanja početka
njihovog rada),
b) troškovi najma prostora za rad zadruge ili klastera,
c) troškovi opremanja ureda klastera ili zadruge (uredski namještaj, računalna oprema),
d) troškovi bruto plaće jednog zaposlenika klastera ili zadruge,
e) troškovi sudjelovanja jednog zaposlenika klastera ili zadruge na seminarima
i obukama,
f) troškovi usluga knjigovodstva zadruge ili klastera,
g) troškovi režija zadruge ili klastera,
h) konzultantske usluge za prijave na nacionalne i EU natječaje,
i) izrada web stranice, letaka, brošura i drugih promotivnih materijala zadruge,
j) televizijski, novinski i radio promidžbeni oglasi klastera ili zadruge.
INTEZITET: Potpora se dodjeljuje u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova, osim
točke c) i točke d). Potpora za troškove iz točke c) dodjeljuje se u visini 50% troškova, do
maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna. Potpora za troškove iz točke d) se dodjeljuje u visini
10% bruto plaće zaposlenika u zadruzi ili klasteru isplaćene za razdoblje o d
01.01.2018. godine do trenutka podnošenja prijave na Javni poziv.
Za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak.
Potpora za stvaranje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta
SVRHA POTPORE: Izgradnja i oprema zajedničkih prerađivačkih kapaciteta koji će
otkupljivati i prerađivati primarne poljoprivredne proizvode većeg broja lokalnih
poljoprivrednih proizvođača.
KORISNICI: - Fizička ili pravna osoba ili organizirana grupa fizičkih i/ili pravnih
osoba, koja ima sjedište i posluje na području Grada Križevaca te koja ima ugovorni odnos sa
najmanje 2 poljoprivredna proizvođača s područja Grada Križevaca o otkupu i/ili preradi
njihovih poljoprivrednih proizvoda iz primarne proizvodnje.
- Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07,
53/12, 56/13 i 121/16) kategorizirani su u skupinu malih subjekata malog gospodarstva
- predmetno ulaganje za koje se podnosi prijava za sufinanciranje u okviru Javnog poziva
izgradit će se ili koristiti na području Grada Križevaca, za potrebe otkupa ili prerade
poljoprivrednih proizvoda proizvođača s područja Grada Križevaca.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:
 izrada projektne dokumentacije za gradnju zajedničkih prerađivačkih kapaciteta,
 nabava strojeva i opreme za zajedničke prerađivačke pogone.
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INTEZITET: Potpora se dodjeljuje u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova, do
maksimalnog iznosa od 25.000,00 kuna po pojedinom prijavitelju.
Za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak.
Potpora za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama
SVRHA POTPORE: Olakšati lokalnim malim poljoprivrednim proizvođačima pristup
tržištu i distribuciju njihovih proizvoda.
KORISNICI: Fizičke i pravne osobe, koje imaju sjedište na području Grada
Križevaca, upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te proizvode i/ili prerađuju
vlastite poljoprivredne proizvode.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi najma prostora/štanda za prodaju na
tržnicama.
INTEZITET: Potpora se dodjeljuje u visini 50% ukupno prihvatljivih troškova, do
maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna po pojedinom korisniku.
Za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak.
Potpora za očuvanje pčelinjih zajednica
SVRHA POTPORE: Očuvanje broja pčelinjih zajednica
KORISNICI: Udruge koje se bave pčelarstvom na području Grada Križevaca te
okupljaju registrirane pčelare.
Sufinancirati će se troškovi nabave hrane za pčelinje zajednice za članove Udruge (2 pogače
po pčelinjoj zajednici).
Potpora za očuvanje izvornih pasmina peradi - kokoši križevačke kukmice
SVRHA POTPORE:
kukmice.

Očuvanje

izvornih pasmina peradi – kokoši križevačke

KORISNICI: Udruga uzgajivačka hrvatskih pasmina peradi - Kukmica
Sufinancirati će se troškovi Projekta praćenja proizvodnih pokazatelja Križevačke kukmaste
kokoši
Potpora za upravljanje rizicima u poljoprivredi
SVRHA POTPORE: Osiguranje
poljoprivredne
proizvodnje
na
vlastitom
poljoprivrednom zemljištu s ciljem smanjenja iznosa štete uslijed mogućih elementarnih
nepogoda.
KORISNICI: Fizičke i pravne osobe, koje imaju sjedište na području Grada Križevaca
te su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Troškovi premije osiguranja usjeva i/ili nasada na
površinama koje se nalaze na području grada Križevaca.
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INTEZITET: Potpora se dodjeljuje u visini 25% ukupno prihvatljivih troškova, do
maksimalnog iznosa od 5.000,00 kuna po pojedinom korisniku. Za korisnike koji su u sustavu
PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak.
Subvencija kamata na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu sjetvu
SVRHA POTPORE: Olakšati malim poljoprivrednim
financijskim sredstvima pod povoljnijim uvjetima.

proizvođačima

pristup

KORISNICI: Fizičke i pravne osobe, koje imaju sjedište na području Grada Križevaca
te su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Pravo na korištenje sredstava
subvencije kamate na kredit ima Korisnik kredita koji ima pozitivnu Odluku Povjerenstva za
provođenje postupka javnih natječaja iz poljoprivrede i Odluku banke o dodjeli kredita.
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Grad Križevci subvencionira dio ukupne kamate na
kredite za nabavu repromaterijala – sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna
sredstva i gnojivo za sjetvu kukuruza, stočnog ječma, zobi, soje i povrtlarskih kultura.
INTEZITET: Grad će subvencionirati kamatu sa 3 postotna poena.
PLANIRANA SREDSTVA ZA A 200310 POTPORE U POLJOPRIVREDI u 2018.
godini: 237.000,00 kuna
PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
VII.
Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje javni poziv za dodjelu potpora iz ovog
Programa, koji se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada.
Uz zahtjev, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u
javnom pozivu. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška
planiranih sredstava.
Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore na prijedlog Povjerenstva za
provođenje postupka javnih natječaja iz poljoprivrede donosi Gradonačelnik Grada
Križevaca.
Na javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju, postupku likvidacije
(zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Križevcima i na ime javnih
davanja.
VIII.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblje od
tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore 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 i u tekućoj godini.
Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja
od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu
potpore.
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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.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 1407/2013, voditi
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati
podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.
ZAVRŠNE ODREDBE
IX.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog
utroška dobivene potpore.
Korisnik koji nenamjenski utroši odobrena sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti
u Proračun Grada Križevaca u roku od 15 dana od dana utvrđivanja nepravilnosti i gubi pravo
slijedećih pet godina na poticajna sredstva Grada Križevaca.
X.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi na području Grada Križevaca
osigurana su u Proračunu Grada Križevaca za 2018. godinu.
XI.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Grada Križevaca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRIŽEVACA
KLASA: 320-01/18-01/2
URBROJ: 2137/04-01/2-18-1
Križevci, 22. ožujka 2018.
PREDSJEDNIK
Marko Katanović
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Obrazloženje
Zakon o poljoprivredi uredio je pravila o državnim potporama te je u članku 66.
propisano da mjere državne potpore moraju biti usklađene s Programom, propisima i
pravilima Europske unije o državnim potporama.
Davatelj državnih potpora u smislu Zakona su središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore.
Program je usklađen i s Pravilnikom o državnim potporama sektoru poljoprivrede i
ruralnom razvoju te je sukladno istom
dobiveno pozitivno mišljenje Ministarstva
poljoprivrede o usklađenosti programa.
Predložene potpore za 2018. godinu u skladu su sa Strategijom razvoja Grada
Križevaca 2013.-2018.
Program sadržava jednu novu potporu -Subvencija kamata na kredite za nabavu
repromaterijala za proljetnu sjetvu, kojemu je cilj olakšati malim poljoprivrednim
proizvođačima pristup financijskim sredstvima pod povoljnijim uvjetima te povećati i očuvati
poljoprivrednu proizvodnju.
Predlaže se Gradskom vijeću da razmotri prijedlog Programa potpora u poljoprivredi
te isti nakon rasprave donese u predloženom tekstu.
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE, EU FONDOVE I JAVNU
NABAVU
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