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PRIJEDLOG  

 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15.), članaka 38. i 

93. Statuta Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/18.) i članka 63. Poslovnika Općinskog 

vijeća Općine Križ („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 3/18.), Općinsko vijeće Općine Križ na 

___sjednici održanoj dana  ____.2018. donijelo je  

 

 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA  

PODRUČJU OPĆINE KRIŽ ZA 2019. GODINU 

 

OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Križ u 2019. 

godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Križ.  

 

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 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. 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.  

 Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno 

pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis 

potpore - u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. 
  

Članak 3. 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 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; 

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. 
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 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. 

 Prihvatljivi korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom 

(poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Križ, te 

poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u Općini Križ i poljoprivrednom proizvodnjom izvan 

područja Općine Križ, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti. 

 Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva,  trgovačka društva, obrte i zadruge registrirane za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti. 

 Pravo na potpore poljoprivredna gospodarstva ostvaruju na vlastiti zahtjev, odnosno temeljem 

ugovora koje Općina Križ zaključi s određenim sudionicima u provođenju Programa, a isto traje do 

iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Križ za 2019. godinu.  

 

Članak 5. 

Općina Križ će u 2019. godini dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 1408/2013 te sukladno Uredbi 

1407/2013 (odnosi se na mjeru 5.8.) za sljedeće aktivnosti: 

 

Mjera 1. Umjetno osjemenjivanje, cijepljenje i označavanje  te testiranje na trihinelu 

Općina Križ će sufinancirati umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i krmača, cijepljenje kokoši 

protiv kuge peradi i označavanje koza i ovaca te testiranje mesa kod obrade na trihinelu. Potpora će 

se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu od strane veterinarske stanice ili veterinarske 

ambulante, koja ima sklopljen ugovor sa Općinom Križ. Račun se izdaje u pravilu jednom mjesečno i 

to samo na iznos koji sufinancira Općina Križ.  

Provedba: kontinuirano, sukladno ugovoru  sklopljenom između Općine Križ i veterinarske stanice ili 

ambulante  

Uvjet za dodjelu potpore: 

- potvrda veterinarske stanice ili ambulante o izvršenoj usluzi umjetnog osjemenjivanja, 

cijepljenja, označavanja i testiranja 

Intenzitet potpore po korisniku: 

=125,00 kn po jednoj osjemenjenoj kravi plotkinji 

=80,00 kn po jednoj osjemenjenoj krmači 

=100% troška po dvorištu kokoši prema cjeniku veterinarske stanice/ambulante s kojom je 

sklopljen ugovor 

=100% troška po označenoj kozi ili ovci prema cjeniku veterinarske stanice/ambulante s 

kojom je sklopljen ugovor 

= 50% troška testiranja na trihinelu, max 5 uzoraka po jednom domaćinstvu. 

 

 

Mjera 2. Selekcijska služba  

Općina Križ će sufinancirati rad selekcijske službe, za svaku kravu pod obuhvatom uzgojno 

selekcijskog rada na području Općine Križ. Visina sredstava za sufinanciranje odredit će se na 

temelju brojnog stanja krava na području Općine Križ. 
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Potpora će se isplaćivati na temelju ispostavljenih računa od strane Hrvatske poljoprivredne agencije 

koja ima sklopljen ugovor sa Općinom Križ, u pravilu kvartalno, sa priloženom specifikacijom 

obavljenih usluga i potvrda o uzgojno-selekcijskom radu po pojedinom korisniku sufinanciranja.  

Provedba: kontinuirano, sukladno ugovoru  sklopljenom između Općine Križ i Hrvatske 

poljoprivredne agencije 

 

Mjera 3.  Premije osiguranja 

Potporu za plaćenu premiju osiguranja ostvaruju poljoprivredna gospodarstva koja sa osiguravajućim 

društvima u tekućoj godini zaključe policu osiguranja usjeva, trajnih nasada i/ili stoke. 

Provedba: kontinuirano, sukladno ugovoru  sklopljenom između Općine Križ i osiguravajućeg 

društva 

Uvjet za dodjelu potpore: 

-zaključena i plaćena premija osiguranja za tekuću godinu prema zaključenoj polici osiguranja 

Intenzitet potpore po korisniku: 

- 25% iznosa od uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu, a najviše do 5.000,00 kn. 

 

Mjera 4. Edukacije  

Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu 

odnosi se na pohađanje tečajeva potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na 

poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima te zakonski 

obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju. 

Provedba: kontinuirano, po zahtjevu korisnika 

 Uvjet za dodjelu potpore: 

- preslika uvjerenja/svjedodžbe o osposobljavanju izdana od strane nositelja tečaja koji ima 

rješenje/ovlaštenje od strane nadležnog ministarstva za izvođenje programa obrazovanja 

odraslih, 

- preslika potvrde o položenom ispitu, izdana od strane nositelja tečaja koji ima 

rješenje/ovlaštenje od strane nadležnog ministarstva za obrazovanje koje je zakonski obvezno, 

- račun i dokaz da je edukacija/stručno osposobljavanje plaćeno u cijelosti 

 Intenzitet potpore po korisniku: 

            - 100% troška pohađanja tečaja odnosno zakonski obveznog stručnog osposobljavanja, a     

            najviše do 2.500,00 kn. 

 

Mjera 5. Subvencije za poljoprivrednike  

5.1.  Analize (tla, poljoprivrednih proizvoda, stočne hrane i sl.) 

Potpore za analizu svih vrsta poljoprivrednih proizvoda/prerađevina, kvalitete stočne hrane, tla i sl. 

ostvaruju poljoprivredna gospodarstva koja se proizvodnjom i preradom voća i povrća, ratarskom ili 

stočarskom proizvodnjom, kako bi se primjenom rezultata analize kontrolom i racionalizacijom 

troškova postigla rentabilnija proizvodnja. 

Uvjet za dodjelu potpore: 

- račun i dokaz o plaćanju 
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- uz zahtjev za dodjelu potpore prilaže se odgovarajuća analiza ovlaštenog laboratorija za koju 

se traži potpora 

Intenzitet potpore po korisniku: 

- 100% vrijednosti dokumentiranih troškova, do maksimalno 3.000,00 kn bez PDV-a. 

                 

5.2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje 

Potpora će se odobriti korisniku za sufinaciranje kupnje i samogradnje sustava za navodnjavanje na 

otvorenim i zatvorenim prostorima.  

 Uvjet za dodjelu potpore: 
- minimalna poljoprivredna površina na otvorenom prostoru 0,5 ha, a u zatvorenom 150 

m2, 

- račun za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje  te dokaz o plaćanju 

  Intenzitet potpore po korisniku: 

 -60%  vrijednosti dokumentiranih troškova za nabavu sustava za navodnjavanje bez PDV-a. 

 

5.3. Kupnja sjemenskog i sadnog materijala 

5.3.1. Potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda 

Potpora će se odobriti korisniku koji je upisan u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji 

poljoprivrednih i ekoloških proizvoda za sufinanciranje nabave certificiranog sjemena ili sadnog 

materijala. Potpora se isplaćuje nakon obavljene sadnje. 

 Uvjet za dodjelu potpore: 

- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta,  

- računi i deklaracije za nabavljeno sjeme i sadni materijal te dokaz o plaćanju  

 Intenzitet potpore po korisniku: 
- 50%  vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a. 

  

5.3.2. Potpore za nabavu sadnog materijala za konvencionalnu proizvodnju poljoprivrednih 

proizvoda 

 

Potpore za sufinanciranje nabave voćnih sadnica, sadnica vinove loze, sadnica jagoda, sadnica povrća 

i sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za sadnju minimalno 

0,25 ha trajnih nasada voća odnosno povrća, 5000 kom sadnica (jagode, ljekovito bilje i aromatično 

bilje) ili minimalno 100 odnosno maksimalno 1000 loznih cijepova. Potpora se isplaćuje nakon 

obavljene sadnje. 

Uvjet za dodjelu potpore: 

- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta,  

- računi i deklaracije za nabavljene sadnice te dokaz o plaćanju 

  Intenzitet potpore po korisniku: 

- 50%  vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a. 
 

5.3.3. Potpore za nabavu sjemena i sjemenskog materijala te gnojiva za ratarsku proizvodnju 

Potpore za sufinanciranje troškova nabave sjemena i sjemenskog materijala te gnojiva za ratarsku 

proizvodnju ostvaruju korisnici za sjetvu minimalno 2 ha poljoprivrednog zemljišta. Potpora se 

isplaćuje nakon obavljene sjetve. 
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 Uvjet za dodjelu potpore: 
- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta,  

- račun za nabavu sjemena i sjemenskog materijala te gnojiva za ratarsku proizvodnju i 

dokaz o plaćanju 

 Intenzitet potpore po korisniku: 
 -50%  vrijednosti dokumentiranih troškova  bez PDV-a. 
 

5.4. Potpora za prihranu pčelinjih zajednica i očuvanje pčelinjeg fonda 

 

Potpora se ostvaruje za sufinanciranje troškova prihrane pčelinjih zajednica i očuvanja pčelinjeg 

fonda. 
 Uvjet za dodjelu potpore: 

- dokaz da je korisnik upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza 

- račun za nabavu prihrane i dokaz o plaćanju 

 Intenzitet potpore po korisniku: 

- 15 kn po košnici za prihranu pčelinjih zajednica 

- 50% vrijednosti dokumentiranih troškova za očuvanje pčelinjeg fonda bez PDV-a. 

 

5.5. Kupnja rasplodne stoke i izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja     

Potpora za nabavu rasplodne stoke ostvaruje se za nabavu minimalno 1 grla stoke. Kod podnošenja 

zahtjeva za potporu za kupnju rasplodne stoke uz zahtjev se dostavlja putni list goveda.  

Potpore za nabavu izvornih i zaštićenih pasmina koza i ovaca ostvaruju se za nabavu minimalno 10 

grla koza ili ovaca. 

Potpore za nabavu peradi (zagorski puran ili kokoš hrvatica) ostvaruju se za nabavu minimalno 20 

komada peradi. 

Potpora za nabavu zaštićene pasmine svinja (turopoljska svinja i crna slavonska svinja) ostvaruje se 

za nabavu minimalno 1 rasplodne krmače. 

 

Uz zahtjev za potporu dostavlja se potvrda Jedinstvenog registra domaćih životinja da je nabavljeno 

grlo izvorna i zaštićena pasmina domaće životinje. 

 Uvjet za dodjelu potpore: 

- potvrda iz Jedinstvenog registra domaćih životinja da je nabavljeno grlo izvorna i 

zaštićena pasmina domaće životinje,  

- račun za nabavu stoke i domaćih životinja i dokaz o plaćanju 

 Intenzitet potpore po korisniku: 

- 50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a. 

5.6. Kupnja opreme i mehanizacije  

Potpora se može ostvariti za kupnju nove i rabljene opreme i mehanizacije te dijelova za popravak 

istih namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.  

 

Uvjet za dodjelu potpore: 

- vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn 

- račun za kupnju opreme i mehanizacije te dijelova za popravak i dokaz o plaćanju 

Intenzitet potpore po korisniku: 

- 50% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a. 

 

5.7. Sufinanciranje uzgojno-selekcijskog rada pasmine konja hrvatski posavac i 

hrvatski  hladnokrvnjak  
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Općina Križ će sufinancirati uzgojno-selekcijski rad pasmine konja hrvatski posavac i hrvatski 

hladnokrvnjak, za uzgojno valjano grlo u  sve četiri kategorije aktivnih grla (pastusi, kobile, omad i 

ždrebad) u iznosu od 50,00 kn po grlu. 

Uvjet za dodjelu potpore: 

-  grlo mora biti upisano u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), Središnji popis 

matičnih grla, odnosno Središnji registar kopitara, i matični popis ovlaštenih organizacija 

za uzgojno valjanih kopitara (Hrvatska poljoprivredna agencija, Središnji savez udruga 

uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, Središnji Savez uzgajivača konja hrvatski posavac) 

- račun za obavljenu uslugu uzgojno-selekcijskog rada i dokaz o plaćanju 

Intenzitet potpore po korisniku: 

- 50 kn po grlu. 

5.8. Prerada poljoprivrednih proizvoda      

5.8.1. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda  

 

Potpora se ostvaruje za nabavu opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje i  

ostale vrste prerade poljoprivrednih proizvoda te nabavu opreme u funkciji stavljanja na tržište 

poljoprivrednih proizvoda – pakiranje, skladištenje. 

Nabavljena oprema može biti nova ili rabljena, ali se za istu mora dostaviti račun o nabavi i dokaz o 

plaćanju. 

 

5.8.2. Unutarnje uređenje objekta/prostora za preradu poljoprivrednih proizvoda 

 

Potpora se ostvaruje za troškove unutarnjeg uređenja objekta/prostora za preradu poljoprivrednih 

proizvoda, kako bi se isti prostor doveo u funkciju za preradu poljoprivrednih proizvoda sukladno 

propisima kojima se uređuju posebni uvjeti u poslovanju s hranom (npr. podne izolacije, razvod 

vodovoda i kanalizacije, elektroinstalacije, centralno grijanje, oblaganje podova i zidova i sl.) 

 

Uvjet za dodjelu potpore za mjere 5.8.1. i 5.8.2.: 

- vrijednost ulaganja minimalno 5.000,00 kn 

- račun za nabavu opreme odnosno troškove unutarnjeg uređenja i dokaz o plaćanju  

- korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika minimalno godinu dana  

- dokaz o vlasništvu ili zakupu objekta predviđenog za uređenje ili opremanje 

- korisnik mora imati registriran ili odobren objekt u poslovanju s hranom 

- dokaz o legalnosti objekta (uporabna dozvola ili rješenje o izvedenom stanju) 

Intenzitet potpore po korisniku za mjere 5.8.1. i 5.8.2: 

- 60% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a. 

 

5.8.3. Subvencije za promociju i nastup na tržištu  

 

Potpora se dodjeljuje za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, koje su od značaja za razvoj 

poljoprivredne proizvodnje i autohtonih proizvoda, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i 

izložbama, na natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama. 

Prihvatljivi troškovi su troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, 

izrada promidžbenih materijala, opremanje proizvoda (idejno rješenje za znak, etiketu i prateću 

ambalažu za proizvod, trošak dizajna i pripreme za tisak). 

Uvjet za dodjelu potpore: 

- račun za obavljene usluge i dokaz o plaćanju 

Intenzitet potpore po korisniku: 

- maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 80% od ukupne 

vrijednosti prihvatljivih troškova bez PDV-a, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku. 
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Maksimalni iznos potpore u kalendarskoj godini po točci 5. Programa potpora u poljoprivredi 

na području Općine Križ za 2019. godinu po poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 20.000,00 

kn. 

 

Mjera 6. Projektno tehnička dokumentacija     

 Potpora se ostvaruje za izradu nove dokumentacije za projekte u poljoprivredi potrebnih za 

izgradnju/rekonstrukciju objekata namijenjenih primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. 

 Najviši iznos potpore za izradu dokumentacije je 10.000,00 kn po korisniku godišnje. 

 

Uvjet za dodjelu potpore: 

- dokaz o aktivnom obavljanju djelatnosti (potvrda o posjedovanju stoke, račun za prodane 

poljoprivredne proizvode i sl.). 

- račun o izvršenim uslugama za izradu dokumentacije uz koji treba priložiti izrađenu 

dokumentaciju i dokaz o plaćanju računa 

Intenzitet potpore za korisnike: 

- 80% vrijednosti dokumentiranih troškova bez PDV-a. 

 

Mjera 7. Konzultantske usluge za projekte Programa ruralnog razvoja  

Potpora se ostvaruje za konzultantske usluge pri izradi dokumentacije potrebne za apliciranje na 

natječaje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. 

Najviši iznos potpore za konzultantske usluge je 15.000,00 kn po korisniku godišnje. 

Uvjet za dodjelu potpore: 

- vrijednost ulaganja minimalno 1.000,00 kn 

- račun za izvršene konzultantske usluge i dokaz o plaćanju računa 

Intenzitet potpore za korisnike: 

- 80% vrijednosti dokumentiranih troškova bez  PDV-a. 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 6. 

Za provedbu mjera 1., 2. i 3. potpore se isplaćuju putem veterinarskih stanica ili veterinarskih 

ambulanti, Hrvatske poljoprivredne agencije odnosno osiguravajućeg društva s kojima Općina Križ 

ima sklopljen ugovor. 

Za provedbu ostalih aktivnosti iz ovog Programa Općina Križ raspisuju se javni pozivi tijekom 2019. 

godine koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Križ i u kojima će se 

utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s odgovarajućom dokumentacijom. 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku na obrascu 

zahtjeva kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel. Uz zahtjev, podnositelj prijave prilaže 

odgovarajuću dokumentaciju, određenu u obrascu zahtjeva i javnom pozivu.  

Korisnici potpore uz zahtjev, ovisno o mjeri za koju podnose zahtjev, prilažu sljedeće: 

1. Dokaz o vlasništvu zemljišta - izvadak iz Upisnika poljoprivrednika ili kompletan ispis iz 

aplikacije „Agronet“ 

2. Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe 
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3. Presliku obrtnice – za obrtnike 

4. Presliku izvatka o upisu u sudski registar za pravne osobe 

5. Presliku rješenja o registraciji zadruge – za zadruge,  

6. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

7. Presliku rješenja o upisu u  Upisnik ekoloških poljoprivrednih gospodarstava, 

8. Preslika potvrde o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza, 

9. Presliku rješenja Ministarstva zdravstva o registraciji subjekta te registraciji i odobravanju 

objekta u poslovanju s hranom ili preslika izvatka iz Upisnika registriranih subjekata i 

objekata, 

10. Preslika uporabne dozvole ili rješenja o izvedenom stanju, 

11. Presliku vlasničkog lista ili ugovora o zakupu prostora 

12. Preslike računa za nabavljene sadnice, sjeme, materijal/opremu ili obavljenu uslugu sa 

dokazom o plaćanju istih, 

13. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu, 

14. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine, 

15. Izjavu o dobivenoj potpori za istu svrhu iz drugih izvora, 

16. Presliku kartice žiro-računa s pripadajućim IBAN-om, 

17. Druge dokumente propisane za određene vrste potpora. 

 

Obrasci zahtjeva bit će dostupni uz objavljeni javni poziv na internetskoj stranici Općine Križ, 

www.opcina-kriz.hr ili se mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu. 

Na javne pozive ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije (zatvaranja). 

Postupak obrade podnesenih zahtjeva za pojedinu mjeru iz ovog Programa provodi Povjerenstvo za 

potpore na području Općine Križ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje Općinski načelnik 

Općine Križ. 

Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja zahtjeva 

korisnika potpore. 

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća i do utroška proračunskih sredstava. 

Na osnovu provedenog javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, a na prijedlog Povjerenstva 

Općinski načelnik Općine Križ donosi Odluku o dodjeli potpora. Odluka o dodjeli potpora objavljuje 

se na internetskoj stranici Općine Križ. 

 

Članak 7. 

Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih. 

Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog Programa ne 

može iznositi više od 30.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine. 

Za isto ulaganje ili mjeru korisnik može potporu temeljem ovog Programa ostvariti samo jednom. 

 

Članak 8. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti  koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15 000 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 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.  

http://www.opcina-kriz.hr/
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Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200 000 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 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 1407/2013. 

 

KONTROLA  

Članak 9. 

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. 

 

POVRAT SREDSTAVA 

Članak 10. 

Korisnik koji nenamjenski utroši potrebna sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti i gubi pravo 

slijedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Križ. 

 

 

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 11. 

Javni pozivi za dodjelu potpora raspisat će se tijekom 2019. godine nakon dobivanja mišljenja 

nadležnog ministarstva o usklađenosti prijedloga programa s Uredbom de minimis. 

 

Članak 12. 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u Glasniku Zagrebačke županije. 

  

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA KRIŽ 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 

URBROJ:                                               

Križ,             Predsjednik Općinskog vijeća 

                 Općine Križ: 

                Mladen Rogić 


