Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) te članka 32.
Statuta općine Barilović („Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“) općinsko Vijeće
općine Barilović na svojoj 6. sjednici održanoj dana 28.03. 2018. godine donijelo je:

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI
NA PODRUĈJU OPĆINE BARILOVIĆ
ZA 2018. GODINU
OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim Programom utvrĎuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Barilović u 2018toj godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Barilović.
Članak 2.
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 – 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 odreĎen 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. Uredbe1408/2013, „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.
Članak 3.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena
su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih meĎusobnih 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.
Članak 4.
Općina Barilović će u 2018-toj dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:
1. Mjera 1: Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada,

2. Mjera 2: Sufinanciranje polica osiguranja životinja,
3. Mjera 3: Sufinanciranje troškova sijenaže za mliječne krave,
4. Mjera 4: Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda,
5. Mjera 5: Sufinanciranje poticaja uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom,
6. Mjera 6: Sufinanciranje poticaja uzgoja ovaca pod selekcijskim obuhvatom,
7. Mjera 7: Sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica,
8. Mjera 8: Sufinanciranje nabave sadnog materijala

MJERA 1. Sufinanciranje polica osiguranja usjeva i nasada
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u upisnik PG-a, a podnositelj zahtjeva ima prebivalište na
području Općine Barilović.
Police osiguranja ne mogu biti sufinancirane i iz PRR.
Potpora će se odobriti korisniku za:
Sufinanciranje premije osiguranja usjeva i nasada u 2018 godini, po pojedinoj polici osiguranja sklopljenog s osiguravajućim društvom koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u Karlovačkoj
županiji
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 15 % od ukupne vrijednosti police osiguranja, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.

MJERA 2. Sufinanciranje polica osiguranja životinja
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u upisnik PG-a, a podnositelj zahtjeva ima prebivalište na
području Općine Barilović.
Police osiguranja ne mogu biti sufinancirane i iz PRR.
Potpora će se odobriti korisniku za:
Sufinanciranje premije osiguranja životinja u 2018 godini, po pojedinoj polici osiguranja sklopljenog
s osiguravajućim društvom koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima poslovnice u Karlovačkoj županiji.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 15 % od ukupne vrijednosti police osiguranja, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.

MJERA 3. Sufinanciranje troškova sjenaže za mlijeĉne krave i tov junadi
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u upisnik PG-a, a podnositelj zahtjeva mora ima prebivalište
na području Općine Barilović a bavi se uzgojem stoke, što dokazuje uzgojnom dokumentacijom.
Potpora će se odobriti korisniku za:

Plastične folije za bale za spremanje sjenaše. Minimalna poticajna količina folije za koju se može ostvariti
poticaj je 1 (jedna) rola.
Maksimalan iznos sredstava: Visina subvencije za plastičnu foliju za spremanje sjenaže u bale iznosi 50 %
od maloprodajne cijene folije, maksimalno do 2.000,00 kn /korisnik godišnje. Isplata će se vršit na temelju
preslike računa koji mora glasit na podnostelja zahtijeva.

MJERA 4. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u upisnik PG-a, a podnositelj zahtjeva ima prebivalište na
području Općine Barilović.
Potpora će se odobriti korisniku za:
Uslugu umjetnog osjemenjivanja krava plodkinja.
Maksimalan iznos sredstava: je 200,00 kn po kravi plodkinji. Isplata će se vršiti na osnovu izvršene
usluge veterinarske službe (preslika računa) za izvršenu uslugu.

MJERA 5. Sufinanciranje poticaja uzgoja rasplodnih svinja pod selekcijskim obuhvatom,
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u upisnik PG-a a podnositelj zahtjeva ima prebivalište na
području Općine Barilović.
Potpora će se odobriti korisniku za:
Uslugu umjetnog osjemenjivanja krmača.
Maksimalan iznos sredstava: je 200,00 kn po krmači. Isplata će se vršiti na osnovu izvršene usluge
veterinarske službe (preslika računa) za izvršenu uslugu.
MJERA 6. Sufinanciranje poticaja uzgoja ovaca pod selekcijskim obuhvatom
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u upisnik PG-a a podnositelj zahtjeva ima prebivalište na
području Općine Barilović.
Potpora će se odobriti korisniku za:
Uslugu označavanja janjaca.
Maksimalan iznos sredstava: je 5,00 kn po janjetu. Isplata će se vršiti na osnovu izvršene usluge
veterinarske službe (preslika računa) za izvršenu uslugu, ili selekcijske službe.
MJERA 7. Sufinanciranje uzgoja pĉelinjih zajednica
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u upisnik PG-a a podnositelj zahtjeva ima prebivalište na
području Općine Barilović.
Potpora će se odobriti korisniku za:
Nabavku opreme za držanje i uzgoj pčelinjih zajednica (košnice, okviri i sl).

Maksimalan iznos sredstava: je
na/godišnje po korisniku potpore.

do 20 % dokumentiranih izdataka a najviše do 2.000,00 ku-

MJERA 8. Sufinanciranje nabave sadnog materijala
/ trajni nasadi za podizanje voćnjaka te nasadi jagoda , ljekovito - aromatiĉnog bilja/
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u upisnik PG-a a podnositelj zahtjeva ima prebivalište na
području Općine Barilović.
Potpora će se odobriti korisniku za: nabavu sadnog materijala za podizanje voćnjaka- trajnog nasada
te za sadnice jagoda , ljekovitog – aromatičnog bilja.
Maksimalan iznos sredstava: je do 50% dokumentiranih troškova (po računu) za nabavku certificiranog sadnog materijala (sadnica voća, jagoda, ljekovitog i aromatičnog bilja) za sadnju minimalno 0,5
ha voća, odnosno 5.000 komada sadnica (jagode, ljekovito i aromatično bilje), a najviše 3.000,00 kuna
po korisniku/godišnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 5.
Zahtjev za dodjelu potpore se predaje propisanim obrascima ovisno o vrsti potpore koji se
mogu podići u prostorijama Općine Barilović ili na Internet stranici Općine Barilović.
Za svaki od dokumenata koji su traženi u Zahtjevu za dodjelu poticaja podnositelj zahtjeva je
dužan priložiti vjerodostojnu dokumentaciju, odnosno druge dokaze.
Članak 6.
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.
Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli de
minimis potpore uzima u obzir potpora dodijeljena u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne
dvije fiskalne godine.
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.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
Članak 7.
Potpore se dodjeljuju kontinuirano po zaprimanju zahtjeva za potporu, temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za potpore u poljoprivredi na području Općine Barilović u 2018. godini.
Javni poziv iz stavka 1. ovog članka, sadrži prihvatljive korisnike, mjere i kriterije za ostvarivanje potpora, rokove i podatke o podnošenju zahtjeva, a objavit će se na službenim stranicama Općine Barilović.
KONTROLA
Članak 8.

Općinski načelnik će osnovati Povjerenstvo za kontrolu namjenskog korištenja potpora male
vrijednosti.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 9.
Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva je podložan provjeri Povjerenstva koje odlučuje o dodjeli potpore (metodom slučajnog uzorka) u cilju provjere istinitosti podataka.
Ukoliko korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priloži neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju dobivena sredstva
za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Barilović, te će podnositelj zahtjeva biti isključen iz svih
potpora u poljoprivredi i narednih pet (5) godina.
Članak 10.
Pravo na ostvarivanje potpora iz ovog programa nemaju korisnici koji nisu izmirili svoje obveze prema općini Barilović i trgovačkom društvu „Srnar „ d.o.o. za komunalne usluge koje je osnovala općina .
STUPANJE NA SNAGU
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u „Službenom Glasniku Općine Barilović“, a primjenjuje se od 01.01.2018 godine.
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