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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine za
razdoblje 2019. - 2020. godine (u daljnjem tekstu Program) utvrđuju se aktivnosti u
poljoprivredi za koje će Grad Kutina, u razdoblju od 2016. do 2019. godine dodjeljivati
potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada
Kutine.
Članak 2.
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 (u daljnjem tekstu: Uredba
1408/2013) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o izmjeni
Uredbe (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 2019/316).
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 2019/316, 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 1408/2013 i Uredbe 2019/316, „poljoprivredni proizvodi“
znače 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 članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013).

Članak 3.
Najvažniji ciljevi ovog Programa su:
1. bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne
proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju
hrane
2. povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava
3. podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom)
području Grada Kutine.
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Članak 4.
Kao prioritetne mjere za ostvarivanje najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju
se:
1. održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području gospodarenja putem
poticanja ekološke proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta,
2. poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača kroz klastere, zadruge,
proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi povećanja njihove
konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima i podizanje kvalitete poljoprivrednih
proizvoda,
3. poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom području putem potpora razvoju malom
gospodarstvu iz poljoprivrede, razvoju seoskog turizma i poboljšanju poljoprivredne
infrastrukture.

II. KORISNICI
Članak 5.
Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Grada Kutine može biti „jedan poduzetnik“ tj.
poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima
poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju na području Grada Kutine.
Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte iz primarne proizvodnje
poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka
društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji podmiruju
sve obveze prema Gradu Kutini.
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za
odobravanje potpore.
Za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici koji nemaju više od 40 godina u
godini podnošenja Zahtjeva za potporu, neovisno o tome pokreću li po prvi puta novo
poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj/odgovorna osoba ili su poljoprivredno gospodarstvo
pokrenuli u razdoblju od 5 godina prije podnošenja Zahtjeva za potporu, potpora će se
uvećati za 20 % na odobrena sredstva.
Maksimalni iznos potpore koju podnositelj zahtjeva može ostvariti po pojedinoj mjeri
Programa ovisi o financijskim sredstvima kojima se raspolaže po pojedinoj mjeri unutar
Programa, odnosno maksimalno do 50.000,00 kuna po pojedinoj mjeri izuzev potpora za
poticanje razvoja udruga i poticanja razvoja zadruga.
Članak 6.
Sukladno članku 2. točka 2. Uredbe 1408/2013, Uredbe 2019/316 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,
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,
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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.

III. POTPORE U POLJOPRIVREDI
Članak 7.
Potpore iz članka 1. ovog Programa dodjeljivati će se u razdoblju od 2016. do 2019.
godine kako slijedi:
Sukladno Uredbi 1408/2013:
- Mjera 1.1 Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
- Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
- Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
- Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
- Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
- Mjera 1.6. Proizvodnja gljiva
- Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
- Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
- Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
- Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja
- Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
- Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
- Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
- Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica
- Mjera 10.1. Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem
- Mjera 10.3. Naknade šteta od elementarne nepogode
Sukladno Uredbi 1407/2013:
- Mjera 2.5. Higijeničarska služba i troškovi azila za životinje
- Mjera 4.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih
proizvoda
- Mjera 4.2. LAG Moslavina
- Mjera 8.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača
- Mjera 8.2. Poticanje razvoja udruga
- Mjera 9.1. Poticanje razvoja zadruga
- Mjera 10.2. Uklanjanje ambrozije
- Mjera 10.4. Održavanje poljskih puteva
- Mjera 10.5. Ostali nespomenuti troškovi

Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

4

Članak 8.
Projekt 1. UNAPRJEĐENJE BILJNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
Mjera 1.1. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta je povećanje poljoprivrednog zemljišta koje koristi
jedno poljoprivredno gospodarstvo, odnosno grupiranje katastarskih čestica poljoprivrednog
zemljišta koje koristi jedno poljoprivredno gospodarstvo u veće proizvodne parcele
prikladnija oblika za poljoprivrednu proizvodnju. Današnja poljoprivredna domaćinstva
posjeduju vrlo male prosječne veličine posjeda koje su razdijeljene u više parcela, što
uzrokuje i predstavlja jedan od glavnih ograničavajućih čimbenika u stvaranju modernih
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Cilj: poboljšanje strukture vlasništva, fizičkoga stanja tla, infrastrukture, ruralnoga okoliša i
poboljšanje uvjeta života i radnih uvjeta poljoprivrednika i ostalih stanovnika.
Potpora: do 1.000,00 kuna po hektaru za poljoprivredno zemljište kupljeno u svrhu
okrupnjavanja poljoprivrednog gospodarstva, koje graniči sa vlastitim zemljištem i
minimalne površine 0,1 hektara u jednom komadu.
Mjera 1.2. Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta
Kalcifikacija (kalcizacija) zemljišta je mjera unošenja kalcijevih gnojiva sa ciljem smanjenja
kiselosti tala (popravljanje njegovih kemijskih osobina), popravljanja njegove strukture
(fizikalnih osobina) i bioloških osobina tla.
Da bi navedena kalcizacija tla bila što kvalitetnija, preporučuje se izvršiti uzorkovanje
(analizu) tla u ovlaštenom laboratoriju u svrhu kontrole ili privođenja zemljišta za
poljoprivrednu proizvodnju, odnosno u svrhu preporuke gnojidbe tla za određenu
poljoprivrednu kulturu i za postizanje većih prinosa.
Cilj: povećati pozornost navedenoj agrotehničkoj mjeri, koja je u biljnoj proizvodnji jedan od
glavnih razloga zašto se kod nas ne postižu visoki prinosi poljoprivrednih kultura (naročito
ratarskih).
Potpora: do 25 % troškova uzorkovanja tla, odnosno do 25 % troškova sredstava plaćenog
materijala za kalcizaciju bez troškova prijevoza i dodatnih sredstava (palete, vreće i dr.) po
jednom poljoprivrednom gospodarstvu. Minimalna površina uzorkovanja i kalcizacije je 1
hektar.

Mjera 1.3. Podizanje protugradnih mreža
Protugradne mreže se primjenjuju kao tehnološka mjera pri podizanju novih ili postojećih
višegodišnjih nasada u svrhu zaštite od učestalih klimatskih promjena (suša, mraz, tuča i
snažni vjetrovi) koja uzrokuju osiromašenja poljoprivrednih gospodarstava uništavanjem
njihovih uroda. Zaštitna mreža je aktivno sredstvo za očuvanje i povećanje prinosa
poljoprivrednih kultura koje su ugrožene od vremenskih nepogoda.
Cilj: zaštita višegodišnjih nasada od prirodnih nepogoda (tuča, mraz) i šteta od ptica. Zaštitna
mreža štiti od tuče koja se zaustavlja na mreži i pada u prored između stabala ili drugih
nasada. Također, ispod natkrivenih površina smanjuju se temperaturne razlike - zbog
Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

5

smanjenog isparavanja tlo zadržava potrebnu vlagu. Mraz i bijela ledena kora zadržavaju se
na mreži, a ne na sadnicama. Zaštitna mreža uvelike ublažava udarce i nalet vjetra i tako štiti
cvjetanje i smanjuje opadanje plodova. Velike kapi kiše razbijaju se na zaštitnoj mreži i
ublažavaju udarac. Štete od ptica svode se na najmanju mjeru.
Potpora: do 25% troškova nabave zaštitne mreže i potrebne armature za minimalno 0,2
hektara površine.
Mjera 1.4. Navodnjavanje i zaštita od mraza
Obuhvaća izgradnju sustava za navodnjavanje i zaštitu od mraza (antifrost sustav) na
nasadima voćnjaka, vinograda, povrća i cvijeća na području Grada Kutine.
Cilj: stabiliziranje prinosa nasada, poglavito u visoko profitabilnim proizvodnjama, te ukoliko
se želi da intenzivna poljoprivredna proizvodnja postane što manje ovisna o elementarnim
klimatološkim nepogodama, obavezna tehnološka mjera postaje sustav natapanja, te
"antifrost" mjera zaštite od mraza orošavanjem, naročito kada je riječ o proizvodnji u
voćarstvu i povrtlarstvu.
Potpora: do 25% troškova nabave sustava za navodnjavanje (pumpa, rasprskivači, cijevi i dr.)
i do 25% po rasprskivaču za sustav zaštite od mraza. Iznos računa ne može biti manji od
2.000,00 kuna. Minimalna površina postavljanja sustava za navodnjavanje ili sustava zaštite
od mraza (antifrost sustav) na nasadima voćnjaka i vinograda je 0,25 ha, za uzgoj jagoda,
povrća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr. na otvorenom 0,25 ha i na nasadima povrća i cvijeća u
zaštićenim površinama 0,05 ha.
Mjera 1.5. Ekološka proizvodnja u poljoprivredi
Osnovna svrha ekološke proizvodnje su zaštita zdravlja i života ljudi, smanjenje onečišćenja
tla, vode i zraka, odnosno čuvanje okoliša i prirodnih staništa, čuvanje i poticanje plodnosti
tla i biološke raznolikosti, optimalna uporaba agrokemikalija obzirom na nutritivna i
toksikološka svojstva hrane, te ekonomska održivost sustava proizvodnje. Potražnja za
ekološkim proizvodima u Hrvatskoj stalno raste, posebice kod urbanog stanovništva i turista.
Kupci radije odabiru domaće ekološke proizvode odlične kvalitete. No, nedovoljno
razumijevanje prirode ekoloških proizvoda dovodi do njihovog miješanja s lokalnim
proizvodima. Potencijal na tržištu je velik jer, osim potražnje, i tradicija povezana s
teritorijalnim i kulturnim nasljeđem hrvatskih regija pruža mogućnosti za razvoj ekoloških
proizvoda. Eko turizam, pak, može profitirati od uske povezanosti ekološke poljoprivrede i
proizvoda specifične kvalitete. Potpora za ekološku proizvodnju odobrit će se za ekološku
proizvodnju po jedinici proizvodne površine.
Cilj: proizvodnja širokog spektra hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda koji odgovaraju
zahtjevima potrošača za primjenom postupaka koji ne štete okolišu, zdravlju ljudi, bilja ili
zdravlju životinja i njihovoj dobrobiti.
Potpora: do 500,00 kuna po hektaru za ratarsku proizvodnju, do 700,00 kuna po hektaru za
proizvodnju ljekovitog i industrijskog bilja, te za dugogodišnje nasade, do 2.500,00 kuna po
hektaru za povrće.
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Mjera 1.6. Proizvodnja gljiva
U prirodi rastu brojne vrste gljiva, među kojim su neke jestive i mogu koristiti kao dodatni
izvor hrane.
Potpora obuhvaća nabavu uzgojnog materijala, te opremanje gljivarnika sa potrebnim
proizvodnim materijalom onim poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom
gljiva za daljnji plasman na tržištu.
Cilj: intenzivirati gljivarsku proizvodnju prema zahtjevima tržišta, jačanje proizvodnje kao
alternativni proizvod u odnosu na standardne proizvode u poljoprivredi koje imaju
konkurenciju i mogućnostima prerade. Unaprijediti uzgoj gljiva, posebno šampinjona i
bukovača, te uvesti nove vrste gljiva u kulture uzgoja prema svjetskim trendovima (shiitake).
Potpora: do 25% troškova nabave uzgojnog materijala (kompost, micelij,….) i opremanje
objekata za proizvodnju gljiva.
Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
170.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina
Projekt 2. UNAPRJEĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE

Mjera 2.1. Umjetno osjemenjivanje
Obuhvaća umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica na području Grada
Kutine sa sjemenom bika, odnosno umjetno osjemenjivanje krmače i nazimice sa sjemenom
nerasta elitne ili I klase. Grad Kutina će isplatiti potporu za troškove umjetnog
osjemenjivanja krava, junica, krmača i nazimica vlasnicima navedene stoke s područja Grada
Kutine tijekom godine bespovratnim novčanim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada
Kutine. Pravo na potporu troška umjetnog osjemenjivanja imaju poljoprivredna gospodarstva
koja imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe registrirane za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti.
Cilj: doprinos uspješnoj provedbi smanjenja pojave spolnih bolesti i povećanja kvalitetnijeg
uzgoja stoke i proizvodnje mlijeka visoke kvalitete.
Potpora: od 150,00 kuna po jednoj usluzi za umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i
nazimica.
Gospodarstvu koje primjenjuje prirodni pripust koristeći licenciranog rasplodnog bika,
odobrit će se iznos ovisan o broju rasplodnih grla, odnosno maksimalno do 2.500,00 kn po
gospodarstvu.
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Mjera 2.2. Kupnja vode za OPG
Grad Kutina dodjeljuje bespovratna sredstva za poljoprivredna gospodarstva sa područja
Grada Kutine koja se bave uzgojem stoke, a nemaju mogućnost priključenja na javni
vodoopskrbni sustav s obzirom da nije izgrađena komunalna infrastruktura (vodoopskrba).
Cilj: osigurati daljnju opstojnost i unapređenje stočarstva.
Potpora: do 100% troškova za kupnju vode od ovlaštenog distributera pitke vode.

Mjera 2.3. Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica
Obuhvaća nabavu goveda mliječne pasmine (simentalac, Holsten-Friesian, smeđe govedo,…)
i vlastiti uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka u svrhu
razvoja stočarske proizvodnje na području Grada Kutine.
Cilj: razvoj stočarstva povećanjem konkurentnosti govedarske proizvodnje i priprema
proizvođača za prilagodbu uvjetima koji za tu proizvodnju vrijede na otvorenom tržištu.
Potpora: do 500,00 kuna po kupljenom govedu uz minimalno posjedovanje vlastitih 5
goveda, do 500,00 kuna za junicu iz vlastitog uzgoja uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3
godine i to za maksimalno 5 uzgojno valjane junice.
Mjera 2.4. Pčelarska proizvodnja
Obuhvaća nabavu novih košnica i nove pčelarske opreme, hrane te uzgoj pčelinjih zajednica
na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi pčelarskom proizvodnjom. Ne potiče se
nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora.
Cilj: održanje i razvoj pčelarstva uz gospodarenje pašnim resursima na području Grada
Kutine, te jačanje na tržištu pčelinjim proizvodima (med, propolis, matična mliječ, pelud,
cvjetni prah, vosak, pčelinji otrov,….)
Potpora: do 25% troška za nabavu novih košnica i pčelarske opreme (ne potiče se nabava
potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora), te nabavu hrane za pčele (pogača, šećer i
dr.) uz uvjet ostvarivanja potpore iz samo jednog izvora financiranja temeljem Nacionalnog
pčelarskog programa.
Mjera 2.5. Higijeničarska služba i troškovi azila za životinje
Grad Kutina ima kao i svi ostali gradovi i općine zakonsku obvezu organiziranja
higijeničarske službe i skloništa za životinje. Poslovi higijeničarske službe i skloništa za
životinje podrazumijevaju slijedeće djelatnosti: hvatanje pasa i mačaka lutalica, skupljanje
lešina sa javnih površina i prometnica, dezinfekcija prostora gdje su boravile uginule
životinje, držanje, ishrana i veterinarsko-zdravstveni nadzor uhvaćenih životinja, eutanazija
uhvaćenih pasa i mačaka, odvoz lešina.
Cilj: osigurati odgovarajuće mjere za zdravstvenu zaštitu stanovnika i životinja na području
Grada Kutine.
Potpora: potpora će se provoditi putem ugovora koji će Grad Kutina zaključiti s
najpovoljnijim ovlaštenim pružateljem usluga higijenskih servisa i skloništa za životinje
nakon provedene javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13,
143/13 i 13/14), a iznos će se doznačiti na njihov račun temeljem mjesečnih faktura.
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Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
345.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina“
Projekt 3. UNAPRJEĐENJE POVRTLARSKE PROIZVODNJE

Mjera 3.1. Plastenici i staklenici
Obuhvaća rekonstrukciju, opremanje i izgradnju novih stabilnih plastenika ili staklenika,
odnosno modernizaciju i rekonstrukciju poljoprivrednih gospodarstava sa već organiziranom
proizvodnjom povrća i cvijeća u stabilnim plastenicima ili staklenicima kroz nabavu folija,
konstrukcije ili grijača.
Cilj: povećanje konkurentnosti proizvodnje i priprema proizvođača za prilagodbu uvjetima
koji za navedenu proizvodnju vrijede na otvorenom tržištu, na način povećanjem površina
pod povrćem i cvijećem u zaštićenom prostoru da bi se ostvarila samodostatna i kontinuirana
proizvodnja za potrebe lokalnog ali i šireg tržišta.
Potpora: do 25% troškova opremanja, rekonstrukcije i izgradnje plastenika ili staklenika
površine minimalno 250 m2.
Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
15.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina
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Projekt 4. UNAPRJEĐENJE PLASMANA VLASTITIH PROIZVODA
Mjera 4.1. Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih
proizvoda
Obuhvaća potporu prodaje poljoprivrednih proizvoda domaćih i ekoloških proizvođača voća
i povrća, te drugih poljoprivrednih proizvoda od strane obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstva sa područja Grada Kutine koji imaju certifikat „ Proizvodi hrvatskog seljaka“.
Cilj: U svrhu što kvalitetnijeg razvitka ruralnih prostora Grada Kutine i omogućavanja svim
građanima Grada Kutine povoljnije kupnje svježih domaćih proizvoda, potaknuti prodaju
domaćih i ekoloških poljoprivrednih proizvoda smanjivanjem troškova koji proizvođači s
područja Grada Kutine imaju pri prodaji svojih domaćih i ekoloških proizvoda iz vlastite
proizvodnje na Gradskoj tržnici Grada Kutine.
Potpora: do 50% troškova zakupa prodajnog mjesta na Gradskoj tržnici.

Mjera 4.2. LAG Moslavina
LEADER (temeljni Program za razvoj ruralnog prostora Europske unije - u prijevodu znači
„Veze među aktivnostima za razvoj ruralnog gospodarstva“), temelji se na mobiliziranju
i provedbi lokalnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva sva tri sektora –
javni, gospodarski i udruge civilnog društva (lokalne akcijske grupe – LAG-ove), odnosno,
uspostavi i razvoju veza između aktivnosti koje doprinose gospodarskom razvoju tog
prostora. Glavni koncept LEADER pristupa jest da razvojne strategije mogu biti učinkovitije
i djelotvornije ako se o njima odlučuje na lokalnoj razini odnosno ako su u njihovu pripremu
uključeni lokalni nositelji razvoja, uz jasne i otvorene procedure te podršku mjerodavne javne
uprave.
Obuhvaća sredstva koja su namijenjena za pokrivanje troškova članarine Grada Kutine u
LAG-Moslavina u kojem su obuhvaćena naselja s ruralnih prostora Grada Kutine, a sve u
cilju pripreme projekata ruralnog razvoja koji se mogu kandidirati putem LEADER
programa.
Cilj: pomoći građanima, grupama, tvrtkama i drugim nositeljima razvoja u ruralnom prostoru
da razmotre potencijal svojeg područja te potaknu provedbu integriranih strategija i programa
održivog razvoja.
Potpora: godišnja članarina u iznosu od 1,00 kune po stanovniku jedinice lokalne samouprave
– ukupno 22.760,00 kuna.
Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
65.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina
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Projekt 5. OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIH USJEVA I NASADA
Mjera 5.1. Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
Obuhvaća osiguranje usjeva i uroda, te životinja od uginuća pri raznim komplikacija i
bolestima.
Cilj: ublažavanje posljedica od elementarne nepogode u biljnoj proizvodnji i mogućih šteta u
stočarskoj proizvodnji i konjogojstvu.
Potpora: do 25% troška zaračunate premije police osiguranja.
Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
130.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina

Projekt 6. LEGALIZACIJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA

Mjera 6.1. Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
Obuhvaća rješavanje pitanja imovinsko pravnog statusa i legalizacije objekata, što je osobito
izraženo ulaskom Hrvatske u EU i može predstavljati veliki problem proizvođačima u
ostvarivanju njihovih prava. Pitanja vezana uz farme, izgradnju i adaptaciju objekata nužno
je povezana sa izradom projektne dokumentacije i drugih dokumenata (dozvola) za građenje
za objekte namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji.
Cilj: korištenje i ostvarivanje financijskih sredstava iz strukturnih fondova EU.
Potpora: do 25% troškova potrebnih za izradu i ishođenje dokumentacije za legalizaciju
objekata za poljoprivrednu namjenu.

Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
6.000,00 kuna po godini
Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju
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Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina“

Projekt 7. TRAJNI NASADI
Mjera 7.1. Nabavka loznih cijepova i voćnih sadnica
Obuhvaća sadnju loznih cijepova i voćnih sadnica na području Grada Kutine.
Cilj: razvoj biljne proizvodnje na području Grada Kutine povećanjem konkurentnosti
vinogradarske i voćarske proizvodnje, odnosno poticati sadnju autohtonih sorata i sačuvati
najvredniji autohtoni sortiment, ali i kvalitetu i konkurentne sorte vinove loze, te poticati
sadnju kvalitetnih i konkurentnih sorti voćaka, u svrhu pripreme proizvođača za prilagodbu
uvjetima koji za navedene proizvodnje vrijede na otvorenom tržištu.
Potpora: do 25% troškova za kupnju po jednom loznom cijepu za sve sorte vinove loze
(preporučene sorte za područje podregije Moslavina - Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih
kultivara vinove loze, NN 159/04) i do 25% troška za kupnju ostalih voćnih sadnica, te
restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada uz uvjet ostvarivanja potpore iz samo jednog
izvora financiranja temeljem Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., te od
2019. – 2023.
Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
15.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina

Projekt 8. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
Mjera 8.1. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača
Obuhvaća edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača za rad u
poljoprivredi i na gospodarstvu/kućanstvu koji se odnose na pohađanje tečajeva potrebnih za
bavljenje određenom proizvodnjom koji se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonski obvezni
(izuzev osposobljavanje za održivu uporabu pesticida).
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Cilj: obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača za specijalistička zanimanja
iz područja poljoprivrede.
Potpora: do 50% troška edukacije i stručnog osposobljavanja.

Mjera 8.2. Poticanje razvoja udruga
Udruga predstavlja dobrovoljno udruženje članova u kojem svaki član sudjeluje neposredno i
koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i zaštićuje svoj
gospodarski i drugi profesionalni interes. Udruga kao oblik udruživanja nudi stabilnost i
sigurnost proizvođaču, na način da smanjuje troškove i osigurava povoljne uvjete nabave
repro materijala, osiguranja, praćenje svih potpora koji se mogu ostvariti tijekom kalendarske
godine, da osigura prijem i plasman proizvoda poljoprivrednog proizvođača i dr. Navedeno
će se najlakše osigurati ako udruga može za više proizvođača organizirati preradu njegove
sirovine, odnosno proizvodnju gotovog ili barem poluproizvoda.
Predmetna mjera obuhvaća sredstva namijenjena za razvoj udruga koja će se dodijeliti
udrugama po raspisanom javnom natječaju, za potporu projekata koji doprinose razvoju
poljoprivredne proizvodnje i razvoju ruralnog prostora Grada, te za potporu dijela troškova
aktivnosti udruga koje se odnose na organizaciju izložbi i sajmova radi izlaganja i prodaje
vlastitih proizvoda, stručnih predavanja, studijskih putovanja, organizaciju specijalističkih
seminara za članove i sl.
Cilj: promicanje interesa poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača, odnosno ostvarenje
zajedničke dobiti članova udruga u skladu sa zakonom i pravilima udruga.
Potpora: ovisno o kvaliteti projekata.
Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
46.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina

Projekt 9. ZADRUGE

Mjera 9.1. Poticanje razvoja zadruga
Zadruga predstavlja dobrovoljno udruženje zadrugara u kojem svaki član sudjeluje
neposredno i koje zajedničkim poslovanjem po načelu uzajamne pomoći unapređuje i
zaštićuje svoj gospodarski i drugi profesionalni interes. Zadruga kao oblik udruživanja nudi
najveću stabilnost i sigurnost proizvođaču, na način da smanjuje troškove i osigurava
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povoljne uvjete nabave repro materijala, osiguranja, praćenje svih potpora koji se mogu
ostvariti tijekom kalendarske godine, da osigura prijem i plasman proizvoda poljoprivrednog
proizvođača i dr. Navedeno će se najlakše osigurati ako zadruga može za više proizvođača
organizirati preradu njegove sirovine, odnosno proizvodnju gotovog ili barem poluproizvoda.
Predmetna mjera obuhvaća sredstva namijenjena za razvoj zadrugarstva koja će se dodijeliti
zadrugama po raspisanom javnom natječaju, za potporu projekata koji doprinose razvoju
poljoprivredne proizvodnje i razvoju ruralnog prostora Grada, te za potporu dijela troškova
aktivnosti poljoprivrednih zadruga koje se odnose na organizaciju poslovnih prostora, izložbi
i sajmova radi izlaganja i prodaje vlastitih proizvoda, stručnih predavanja, studijskih
putovanja, organizaciju specijalističkih seminara za članove i sl.
Cilj: promicanje interesa poljoprivrede i poljoprivrednih proizvođača, odnosno ostvarenje
zajedničke dobiti zadrugara u skladu sa zakonom i pravilima zadruge.
Potpora: ovisno o kvaliteti projekata.
Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
60.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina

Projekt 10. OSTALE NESPOMENUTE MJERE
Mjera 10.1. Raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem
Obuhvaća rješavanje imovinsko pravnih odnosa (za podmirenje troškova dokumentacije potrebne
za uknjižbu prava vlasništva Republike Hrvatske - zk izvadak, kopija katastarskog plana,
posjedovni listovi i sl.), prikupljanje dokumentacije potrebnoj za raspisivanje javnog poziva
za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, sređivanje
zemljišnih knjiga, katastarsko-geodetske izmjere zemljišta, podmirenje dijela stvarnih
troškova u vezi s provedbom Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18 i 115/18),
program razminiranja zemljišta, program uređenja ruralnog prostora izgradnjom i
održavanjem ruralne infrastrukture vezane za poljoprivredu i akvakulturu, program uređenja
zemljišta u postupku komasacije i hidromelioracije, program očuvanja ugroženih područja i
očuvanja biološke raznolikosti, program sufinanciranja i druge poticajne mjere za
unaprjeđenje poljoprivrede i akvakulture.
Cilj: uklanjanje svih poteškoća kako bi se spriječile negativne posljedice do kojih bi došlo
zbog nemogućnosti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem sukladno Zakonu o
poljoprivrednom zemljištu (NN broj 20/18 i 115/18), odnosno omogućiti nesmetano
raspolaganje navedenim zemljištem.
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Mjera 10.2. Uklanjanje ambrozije
Obuhvaća pokrivanje troškova provođenja mjera uklanjanja ambrozije (tiskanje letaka,
objava u medijima,…) sukladno Naredbi o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja
ambrozije (NN 72/07) i Odluke Gradskog vijeća Grada Kutine o agrotehničkim mjerama i
mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjerama zaštite od požara na
području Gradu Kutina od 13. lipnja 2019. godine.
Cilj: svi vlasnici i posjednici odnosno ovlaštenici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog
zemljišta (vrtova, dvorišta, oranica, livada i sl.) dužni su uklanjati ambroziju na svom
zemljištu.
Mjera 10.3. Naknade šteta od elementarne nepogode
Obuhvaća sredstva koja su namijenjena za djelomično ublažavanje posljedica elementarnih
nepogoda na poljoprivrednim kulturama i objektima namijenjenim poljoprivrednoj
proizvodnji. Sredstva se isplaćuju poljoprivrednim gospodarstvima koja u zakonskom roku i
na propisanom obrascu prijave štetu od elementarne nepogode, u slučaju da se ista proglasi
na području ili dijelu područja Grada Kutine.
Mjera 10.4. Održavanje poljskih puteva
Obuhvaća pokrivanje troškova održavanje poljskih puteva koji je od interesa za sve korisnike
poljoprivrednog zemljišta koji su zajednički dužni brinuti o njihovom održavanju
Cilj: održavanje prolaznosti, te sprečavanje oštećivanja i uzurpacije puteva.
Mjera 10.5. Ostali nespomenuti troškovi
Obuhvaća troškova medija, oglašavanja i ostalih nespomenutih troškova (kao pomoć
poljoprivrednicima), a nije obuhvaćeno nekom od potpora.
Nositelj potpore:
Upravni odjel za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Stručni nositelj potpore:
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj
Suradnici:
Savjetnik za poljoprivredu
Odbor za poljoprivredu
Procjena potrebnih financijskih sredstava:
130.000,00 kuna po godini
Izvor financiranja:
Grad Kutina - Proračun
Terminski plan potpore:
2016. – 2019. godina
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1. PREGLED MJERA POTPORA U POLJOPRIVREDI U RAZDOBLJU 2016. – 2019.
GODINE
Tablica 1.
1
UNAPRJEĐENJE BILJNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
MJERA
1.1.

Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

1.2.

Uzorkovanje tla i kalcifikacija poljoprivrednog zemljišta

1.3.

Podizanje protugradnih mreža

1.4.

Navodnjavanje i zaštita od mraza

1.5.

Ekološka proizvodnja u poljoprivredi

1.6.

Proizvodnja gljiva

2

UNAPRJEĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE
MJERA

2.1.

Umjetno osjemenjivanje

2.2.

Kupnja vode za OPG

2.3.

Nabava goveda i vlastiti uzgoj junica

2.4.

Pčelarska proizvodnja

2.5.

Higijeničarska služba i azil za životinje

3

UNAPRJEĐENJE POVRTLARSKE PROIZVODNJE
MJERA

3.1.
4

Plastenici i staklenici
UNAPRJEĐENJE PLASMANA VLASTITIH PROIZVODA
MJERA

4.1.

Poticanje poljoprivrednih proizvođača za područje distribucije vlastitih proizvoda

4.2.

LAG Moslavina

5

OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIH USJEVA I NASADA
MJERA

5.1.
6

Premija osiguranja biljne i stočarske proizvodnje
LEGALIZACIJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA
MJERA

6.1.
7

Legalizacija objekata za poljoprivrednu namjenu
TRAJNI NASADI
MJERA

7.1.

Nabava loznih cjepova i voćnih sadnica
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8

EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
MJERA

8.1.

Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednih proizvođača

8.2.

Poticanje razvoja udruga

9

ZADRUGE
MJERA

9.1.

Poticanje razvoja zadruga

10

OSTALE NESPOMENUTE MJERE
MJERA

10.1.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

10.3.
10.2.
10.4.
10.5.

Elementarna nepogoda
Uklanjanje ambrozije, održavanje poljskih putova, ostali nespomenuti troškovi

2. UKUPNA PLANIRANA SREDSTVA ZA RAZVOJ
RAZDOBLJU 2016. – 2019. GODINE (PO GODINAMA)

POLJOPRIVREDE

U

Tablica 2.
POLJOPRIVREDA
UNAPRJEĐENJE BILJNE POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE
2. UNAPRJEĐENJE STOČARSKE PROIZVODNJE
3. UNAPRJEĐENJE POVRTLARSKE PROIZVODNJE
UNAPRJEĐENJE PLASMANA VLASTITIH
4.
PROIZVODA
OSIGURANJE POLJOPRIVREDNIH USJEVA I
5.
NASADA
6. LEGALIZACIJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA
7. TRAJNI NASADI
8. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
9. ZADRUGE
10. OSTALE NESPOMENUTE MJERE
UKUPNO
1.

Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju

IZNOS
SREDSTAVA

UDIO

170.000,00 kn

17,73%

345.000,00 kn
15.000,00 kn

35,97%
1,56%

42.000,00 kn

4,38%

130.000,00 kn

13,56%

6.000,00 kn
15.000,00 kn
46.000,00 kn
60.000,00 kn
130.000,00 kn
959.000,00 kn

0,63%
1,56%
4,80%
6,26%
13,56%
100%
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3. IZVORI FINANCIRANJA
Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog
korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom prihod su državnog proračuna 25%,
10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokane
samouprave na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Navedeni prihodi za
proračun jedinice lokalne samouprave su namjenski prihodi lokalne samouprave, što znači da
se moraju utrošiti u cilju unapređenja poljoprivrede (NN broj 20/18 i 115/18), te kao takva,
izuzetno su važan prihod za lokalnu samoupravu.
Prihodi ostvareni od korištenja poljoprivrednog zemljišta nisu dostatni izvori financiranja
Programa, pri čemu se moraju koristi i drugi izvori financiranja iz Proračuna Grad Kutine
(opći prihodi i primici i pomoći).
RB

PRIHODI

2015. god.

2016. god.

2017.god.

2018.god.

2019.god.

Indeks
16/15

1.

Prihodi od zakupa i prodaje
poljo. zemljišta

377.000,00 kn

545.000,00 kn

555.000,00 kn

565.000,00 kn

460.000,00 kn

144,56

2.

Opći prihodi i primici

424.000,00 kn

310.000,00 kn

320.000,00 kn

330.000,00 kn

400.000,00 kn

73,11

3.

Pomoći

100.000,00 kn

100.000,00 kn

100.000,00 kn

100.000,00 kn

100.000,00 kn

100,00

901.000,00 kn

955.000,00 kn

975.000,00 kn

995.000,00 kn

960.000,00 kn

105,99

4.

UKUPNO

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 9.
1. Objava javnog poziva
Program razvoja poljoprivrede za područje Grada Kutine i njegovih mjera biti će na
raspolaganju nakon njegovog donošenja tijekom i objave u Javnim glasilima, oglasnim
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pločama Grada Kutine i Mjesnih odbora Grada Kutine, te na službenim web stranicama
Grada Kutine www.kutina.hr.
Uloga Grada Kutine i Upravnog odjela za gospodarstvo, poduzetništvo i razvoj, u suradnji s
Odborom za poljoprivredu je da na vrijeme informira građane odnosno poljoprivredna
gospodarstva, te da im organizacijski i administrativno pripomogne u ostvarivanju potpora
sukladno predmetnom Programu.
2. Donošenje Pravilnika
Zaključkom gradonačelnika Grada Kutine biti će doneseni Pravilnici o davanju potpora za
razvoj poljoprivrede na području Grada Kutine za razdoblje 2016. – 2019. godinu kojima će
se detaljno utvrditi kriteriji, prava i obveze korisnika za ostvarivanje prava na bespovratna
sredstva.

3. Obrasci zahtjeva za potpore
Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu na propisanim
obrascima s popratnom dokumentacijom koji će biti dostupni na web stranici Grada Kutine
www.kutina.hr ili se mogu podignuti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, poduzetništvo i
razvoj. Zahtjevi se podnose putem pošte ili osobno, u pisarnicu Grada Kutine, Trg kralja
Tomislava 12, 44320 KUTINA, u zatvorenoj kuverti, s naznakom – «POTPORA – (navesti
vrstu potpore za koju se traži novčana sredstva) – NE OTVARAJ», najkasnije do 1. listopada
tekuće godine.

4. Dodjela potpore
Pojedinačne potpore korisnicima se isplaćuje nakon isteka roka za prijavu, a prema zaključku
gradonačelnika Grada Kutine prema prijedlogu Odbora za poljoprivredu. O vrstama potpora i
drugih vrsta potpora u poljoprivredi utvrđenih Državnim, odnosno programima SMŽ,
korisnici će biti obaviješteni nakon njihovog donošenja i objave u javnim glasilima.
Članak 10.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Kutine
u razdoblju 2016. – 2019. godine osiguravaju se u Proračunu Grada Kutine sukladno
financijskim mogućnostima.
Članak 11.
Sukladno Uredbi Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače o izmjeni Uredbe (EU) br.
1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku 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 1408/2013 i Uredbe 2019/316, podnositelj zahtjeva mora svom
zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru
Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju
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poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj
godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013 i Uredbi 2019/316.
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.
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 na propisanom obrascu koji je sastavni dio
ovog Programa.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.

V. KONTROLA
Članak 12.
Korisnik potpore ovog Programa dužan je podnijeti izvješće o namjenski utrošenim
sredstvima do polovice siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška
dobivene potpore.
Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu
i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, te ne priloži izvješće o namjenski
utrošenim sredstvima, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tekuću godinu mora vratiti u
Proračun Grada Kutine, te će biti isključen iz svih gradskih potpora i potpora u poljoprivredi
u naredne tri (3) godine.
Članak 13.
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon donošenja, a objaviti će se u „Službenim novinama“
Grada Kutine.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD KUTINA
GRADONAČELNIK

KLASA: 320-21/16-01/42
URBROJ: 2176/03-05/08-16-2
Kutina, 14. lipnja 2016. godine
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Predsjednik Gradskog vijeća
Drago Bojić, dipl.ing.građ.
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