KLASA: 320-02/21-01/1
URBROJ: 2182/09-21-01
Oklaj, 27. kolovoza 2021. godine
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21), članka 50.
Statuta Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 01/21 i 04/21), članka 5. st.1. i članka 11.
st.1. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Promina za 2021. godinu Službeno glasilo Općine
Promina 06/20) Općinski načelnik donosi
PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI
NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA ZA 2021. GODINU
OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koju će Općina Promina u 2021.
godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine
Promina.
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 te Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe
(EU) br. 1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore
de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.). (dalje u tekstu: Uredba de
minimis).
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene
poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
- potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,
- 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,
- potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, „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 de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena
su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
- jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
- jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela drugog poduzeća;
- 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;
- 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 Promina će u 2021. godini dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti:
Mjera 1: Poticanje podizanja novih i proširenje postojećih nasada u biljnoj proizvodnji
sufinanciranjem nabave sadnica/sadnog materijala;
Mjera 2: Poticanje nabave nove poljoprivredne opreme i mehanizacije sufinanciranjem troška
nabave;
Mjera 3: Poticanje nabave novog ili proširenja postojećeg matičnog stada u stočarstvu
sufinanciranjem nabave matičnog stada.
Za provođenje Mjera iz stavka 1. ovog članka u Proračunu Općine Promina za 2021. godinu
planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kn.
Članak 5.
Korisnici potpore iz članka 4. ovog Programa su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik
poljoprivrednika pod sljedećim uvjetima:
I. Opći uvjeti koji se primjenjuju na sve tri mjere Programa:
1. imaju prebivalište/sjedište na području Općine Promina
2. nemaju nepodmirenih obveza prema RH
3. nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Promina ni pravnim osobama u njenom vlasništvu
4. ulaganje je izvršeno u tekućoj godini.
II. Posebni uvjeti (primjenjuju se ovisno o vrsti mjere):
Mjera 1 – poljoprivredna površina na kojoj korisnik podiže/proširuje nasad se nalazi na području
Općine Promina;
Mjera 2 – nova poljoprivredna oprema i mehanizacija nabavlja se za potrebe OPG-a korisnika
Mjera 3 – izdane su markice za matično stado za koje se traži potpora
Članak 6.
Potpora će se odobriti korisniku za sljedeće aktivnosti:
a) nabavu sadnica i sadnog materijala
b) nabavu nove poljoprivredne opreme i mehanizacije
c) nabavu i proširenje matičnog stada
Članak 7.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupne vrijednosti
izvršenog ulaganja u 2021. godini, a najviše do 10.000,00 kn (desettisućakuna) po korisniku.

Ukoliko je poduzetnik ostvario potporu za istu namjenu iz drugih izvora, ukupan iznos potpore
male vrijednosti iz svih izvora, uključujući potporu odobrenu temeljem ovog Programa, ne smije prijeći
visinu 100% ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja.
Ukupan iznos potpora isplaćenih korisnicima temeljem ovog Programa ne može prijeći visinu
planiranih sredstava u Proračunu Općine za 2021. godinu.
U trenutku kad prijave po javnom pozivu dosegnu iznos koji je u proračunu osiguran za potporu,
s dodjelom potpore će se zastati dok se ne ocijeni valjanost pristiglih prijava.
Članak 8.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupan iznos potpora male vrijednosti dodijeljen
jednom korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 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 de minimis, podnositelj zahtjeva mora 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.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 9.
Potpora će se dodijeliti temeljem provedenog javnog poziva, nakon što se pribavi pozitivno
mišljenje Ministarstva o usklađenosti Programa s Uredbom de minimis.
Javni poziv, s mišljenjem Ministarstva iz prethodnog stavka te popisom dokumentacije koju je
potrebno priložiti i obrascima na kojima se zahtjev podnosi objavit će se na mrežnim stranicama
Općine, www.promina.hr u roku 8 dana od zaprimanja pozitivnog mišljenja Ministarstva.
Da bi se smatrala potpunom, dokumentacija za prijavu na Javni poziv mora sadržavati:
1. Zahtjev za potporu male vrijednosti (obrazac)
2. dokaz o prebivalištu/sjedištu korisnika na području Općine Promina (preslika osobne iskaznice
– obostrano - za fizičke osobe; izvadak iz odgovarajućeg registra (ne stariji od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva) za pravne osobe
3. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
4. izjavu korisnika o podizanju novog/proširenju novog nasada; nabavi nove opreme i
mehanizacije, nabavi/proširenju matičnog stada (obrazac)
5. dokaz o izvršenom ulaganju za koje se traži potpora
- Mjera 1. - račun za kupovinu sadnica/sadnog materijala
- Mjera 2. – račun za kupovinu novih strojeva/opreme
- Mjera 3. – račun ili ugovor ovjeren od strane javnog bilježnika o kupovini matičnog stada
6. jamstvo kvalitete/ispravnosti sadnica/sadnog materijala, opreme i mehanizacije, matičnog stada:
- Mjera 1. - deklaraciju za sadnice/sadni materijal kojim se podiže/proširuje nasad,
- Mjera 2. - jamstvo proizvođača/isporučitelja za novu poljoprivrednu opremu i mehanizaciju
- Mjera 3. - deklaraciju za matično stado koje se nabavlja
- alternativno - za sve tri mjere: izjavu prodavatelja, ovjerenu potpisom i pečatom ako se radi
o pravnoj osobi, odnosno ovjerenu od javnog bilježnika ako se radi o fizičkoj osobi, kojom
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči da isporučene sadnice/sadni materijal,
poljoprivredna oprema i mehanizacija odnosno matično stado kvalitetom i drugim
karakteristikama odgovaraju propisanim standardima
7. samo za Mjeru 1.
- dokaz da se nekretnina na kojoj se podiže nasad nalazi na području Općine Promina
(izvadak iz zemljišnih knjiga, posjedovni list, izvadak iz katastarskog operata, ili druga
valjana pravna isprava kojom se dokazuju navedene okolnosti)

- dokaz da korisnik ima pravo korištenja nekretnine na kojoj se podiže nasad (vlasnički ili
posjedovni list, ugovor o kupoprodaji/ zakupu/ pravu služnosti, dokaz o upisu u ARKOD ili
druga valjana pravna isprava)
8. samo za Mjeru 3.
- potvrdu veterinarske stanice o brojevima markica za nabavljeno matično stado
9. izjavu korisnika da za iste prihvatljive troškove za koje podnosi zahtjev za dodjelu sredstava
nije primio potporu iz drugih izvora, odnosno izjavu o iznosu sredstava koji je za iste
prihvatljive troškove primio iz drugih izvora (obrazac)
10. izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora
u tri posljednje fiskalne godine (obrazac)
11. dokaz da korisnik nema dospjelih obveza prema RH (potvrda porezne uprave ne starija od 30
dana od dana podnošenja zahtjeva)
12. dokaz da korisnik nema dospjelih obveza prema Općini Promina (potvrdu Jedinstvenog
upravnog odjela Općine Promina ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
13. dokaz da korisnik nema dospjelih obveza prema pravnim osobama u vlasništvu Općine
(potvrdu EKO PROMINA d.o.o., Oklaj, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
14. žiro račun (IBAN) korisnika na koji će se uplatiti iznos potpore
Članak 10.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine, koji je ovlašten
utvrditi potpunost i vjerodostojnost dokumentacije podnijete po Javnom pozivu, te po potrebi zatražiti
dopunu iste.
Ukoliko u ostavljenom roku ne bude dostavljena tražena dokumentacija, zahtjev će se odbaciti.
Ukoliko se na temelju podnijete dokumentacije utvrdi da korisnik ne udovoljava propisanim
uvjetima, zahtjev će se odbiti.
KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA
Članak 11.
Korisnik potpore dužan je Općini, najkasnije do 31. ožujka 2022. godine, dostaviti izvješće s
priloženim dokazima o namjenskom korištenju potpore (dokaz o plaćanju računa) te omogućiti
kontrolu namjenskog korištenja potpore na terenu.
Ukoliko se utvrdi da su sredstva potpore utrošena nenamjenski, Korisnik je dodijeljeni iznos
potpore vratiti uplatom na žiro račun Općine najkasnije u roku 8 dana po zaprimljenom zahtjevu za
povrat.
Članak 12.
Program stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a primjenjuje se od dana dobivanja
pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti s Uredbom de minimis.
Program će se objaviti na službenim web stranicama Općine Promina i u Službenom glasilu
Općine Promina.
Općinski načelnik:
Tihomir Budanko

