REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 400-08/21-01/5
URBROJ: 2135-03-01/21-11
Tuhelj, 13.12.2021.
Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/2018, 42/2020) i
članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 12/18 ,3/20
i 18/21), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 3. sjednici održanoj 13. prosinca 2021. godine
donosi
PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE TUHELJ ZA 2022. GODINU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom potpora u poljoprivredi na području Općine Tuhelj za 2022. godinu (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Tuhelj ( u daljnjem tekstu:
Općina Tuhelj) u 2022. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele
istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine
Tuhelj za 2022. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun).
Članak 2.
1) Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovoga Programa dodjeljuju se sukladno pravilima
Europske unije o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano Uredbom
Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL.L.352,
24.12.2013. ) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21.
veljače 2019. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru
(SL.L.51/1,22.2.2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba 2019/316).
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013., potpore se dodjeljuju korisnicima 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 vezanim uz izvoz, to jest potpore koje su izravno vezane uz izvozne
količine, potpore za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili neke druge tekuće troškove
vezane uz izvozne djelatnosti,
c)potpora uvjetovana korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.
Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013., “poljoprivredni proizvodi“ su proizvodi iz Priloga I.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih
Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji se
dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri

fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Članak 3.
Općina Tuhelj će u 2022. godini, sukladno Uredbi br. 1408/2013. dodjeljivati slijedeće
potpore male vrijednosti:
1.
2.
3.
4.

Potpora za nabavu loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj,
Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine Tuhelj,
Umjetno osjemenjivanje, krava plotkinja i krmača,
Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje
su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici,
5. Potpora kupnje poljoprivredne mehanizacije na temelju programa poljoprivredne udruge,
6. Potpora za plaćanje premija osiguranja,
Potpore se mogu dodijeliti isključivo poljoprivrednim proizvođačima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju prebivalište/sjedište na području Općine i koji nemaju
nepodmirenih dugovanja prema Općini, te koji uz zahtjev za sufinanciranje prilože potrebnu
dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu.
Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a , trošak PDV-a nije prihvatljiv trošak.
II. POTPORE
Članak 4.
1. Potpora za nabava loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju loznih cjepova na području općine Tuhelj ostvaruje
korisnik koji će nasade loznih cijepova zasaditi na području općine.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1.
2.
3.
4.

račun,
kopiju osobne iskaznice,
izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi na
području Općine Tuhelj,
5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj

Intenzitet potpore:
Korisnik potpore na području općine Tuhelj može nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 100
do najviše 1.000 sadnica za proizvodnju kvalitetnih vina (sa Zaštićenom oznakom izvornosti) i ostala
vina (bez Zaštićene oznake izvornosti).
Korisniku će se financirati najviše 5,00 kuna po sadnici.
2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine Tuhelj
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Pravo ostvarivanja potpore za nabavu i sadnju višegodišnjih voćaka (jezgričavog, koštićavog,
lupinastog, bobičastog i ostalog) na području općine Tuhelj ostvaruje korisnik koji će nasade zasaditi

na području općine. Trošak nije prihvatljiv za agrume.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1.
2.
3.
4.

račun,
kopiju osobne iskaznice,
izjavu da neće koristiti subvenciju u nekoj drugoj jedinici lokalne samouprave,
kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor iz kojih je vidljivo su nasadi na
području Općine Tuhelj,
5. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.

Intenzitet potpore:
Korisnik potpore na području općine Tuhelj može nabaviti i zasaditi u tekućoj godini najmanje 50 do
najviše 500 voćki.
Korisniku će se financirati najviše 50% vrijednosti sadnice što je maksimalno 20,00 kuna po sadnici.
3. Umjetno osjemenjivanje
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Potpora za umjetno osjemenjivanje isplaćivati će se na temelju ugovora i ispostavljenih računa od
strane veterinarske ambulante.
4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje

su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik može ostvariti potporu za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje
zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;
1. potvrdu pčelarske udruge o broju košnica,
2. kopiju osobne iskaznice i
3. potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj.
Intenzitet potpore:
Korisnik potpore može ostvariti 50,00 kuna po pčelinjoj zajednici na području općine.
5. Poticaj za kupnju mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
poljoprivrednim udrugama
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik potpore može biti poljoprivredna udruga koja djeluje na području općine Tuhelj prema
prijavljenom programu u tekućoj godini, a ostvariti može poticaj za kupnju mehanizacije i opreme za
obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu
potpore;

1. program poljoprivredne udruge
Intenzitet potpore:
Korisnik/ici mogu ostvariti potporu u iznosu do najviše 20.000,00 kuna.
6. Potpora za plaćanje premija osiguranja
Kratki opis i prihvatljivi troškovi:
Korisnik može ostvariti potporu za premije police osiguranja stoke te od mogućih šteta u slučaju elementarne
nepogode na poljoprivrednim usjevima, višegodišnjim nasadima voća i povrća.

Korisnik potpore:
Korisnik potpore dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti sljedeću dokumentaciju za isplatu potpore;

1.
2.
3.
4.

rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
policu premije osiguranja (original na uvid),
kopiju osobne iskaznice
potvrdu da su izmirene sve obveze prema Općini Tuhelj

Intenzitet potpore:
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 50% iznosa uplaćene premije za
tekuću godinu, a najviše do 3.000,00 kn po korisniku godišnje.
III. POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 5.
Općina Tuhelj je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora
male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

Članak 6.
Općina će objaviti Javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče i na
mrežnim stranicama Općine Tuhelj, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za
dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom.
Članak 7.
Zaključak o isplati troškova sufinanciranja potpora u poljoprivredi za 2022. godinu donosi
Općinski načelnik na osnovi kojeg će Jedinstveni upravni odjel- računovodstvo Općine Tuhelj izvršiti
isplatu podnositeljima zahtjeva.
IV. STUPANJE NA SNAGU
Članak 8.
Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a
primjenjuje se od dana dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Robert Romić

