
Na  temelju  članka  66.  Zakona  o  poljoprivredi   ("Narodne   novine., broj 30/15.) i č lanka 3 0 .  

Statuta  Općine Davor  ("Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije ", broj 05/18) O p ć i n s k o    

vijeće  Općine  Davor,   na  3.  sjednici  održanoj   dana  13. lipnja  2019. godine,  donosi 
 

 

PROGRAM 
 

 

POTPORA   POLJOPRIVREDI I RURALNOM   RAZVOJU 

NA PODRUĈJU   OPĆINE DAVOR  ZA 2019.  GODINU 

 
- PRIJEDLOG- 

 
 

I. OPĆE ODREDBE 
 

Ĉlanak  1. 
 

Programom potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Davor za 2019. 

godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere i aktivnosti za unaprjeđenje 

poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Općine Davor, temeljem kojih se iz Proračuna 

Općine Davor dodjeljuju bespovratna financijska sredstva i potiče razvoj ruralnog prostora. 

Programom se načelno uređuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje potpora za realizaciju 

projekata iz poljoprivrede i ruralnog razvoja. 

 
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije 0 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 potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) (u daljnjem 

tekstu: Uredba de minimis). 

 
 

II. POTPORE  U POLJOPRIVREDI 
 

Ĉlanak  2. 
 

Općina Davor će potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Davor u 2019. 

godini dodjeljivati za sljedeće aktivnosti: 
 

MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od 

nepovoljnih vremenskih uvjeta i  

MJERA 2. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla. 

 
 

III. KORISNICI  PROGRAMA 
 

Ĉlanak  3. 
 

                   Korisnici  potpore  su  poljoprivredna   gospodarstva  upisana  u  Upisnik  poljoprivrednih 

                   gospodarstava  (u  daljnjem  tekstu:  Upisnik),  a   imaju  prebivalište,  odnosno  sjedište,    

                   i poljoprivredne površine na području Općine Davor, a nemaju dugovanja prema Općini 

                   Davor i Republici Hrvatskoj, te je ulaganje izvršeno u tekućoj godini, a ispunjavaju i druge  

                   uvjete iz ovog javnog poziva.  
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Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede: 

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ( u daljnjem tekstu OPG-e), 

- obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 

- trgovačko društvo, udruga ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 

- druga pravna osoba. 
 
 
 

IV. PLANlRANA  SREDSTVA, MJERE I 

AKTIVNOSTI 

  Ĉlanak  4. 

Za provođenje  ovog  Programa  u Proračunu  Općine Davor za  2019. godinu, a 

temeljem članka 2. točke 9. Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za 

ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na koristenje bez javnog poziva 

poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini, 

KLASA:4 0 0 - 0 1 / 1 9 - 0 1 / 2 , URBROJ:2178/17-01-19-06 od 1 2 . t r a v n j a  2019. 

godine,  ("Službeni  vjesnik Brodsko-posavske županije" broj:10/2019.), za  ovu  namjenu  

planirana  su  sredstva u  iznosu 200.000,00 kuna. Općina Davor će u 2019. godini 

dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti: 
 

1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura  od 

nepovoljnih vremenskih uvjeta (planirani iznos: 32.000,00 kn) i 

2. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla (planirani iznos: 80.000,00 kn), 

 
UKUPNO: 112.000,00 kuna 

 

Korisnici potpore koji su u sustavu PDV-u ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv 

trošak za potpore iz ovoga Programa. 
 

Ĉlanak5 
 

MJERA  1. Sufinanciranje  troškova  osiguranja  ratarskih,   voćarskih  i  povrtlarskih 

kultura od nepovoljnih  vremenskih uvjeta 

 
Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta proizvodnje u poljoprivredi odobrit će se 

poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od 

rizika mogućih elementarnih nepogoda. 
Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će 
zaključiti policu osiguranja. 
Potpora se odobrava poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, u visini 50% iznosa uplaćene premije osiguranja za tekuću godinu. Najviši 
iznos sufinaciranja premije osiguranja, po jednom korisniku može iznositi najviše 3.000,00 
kuna, godišnje. 
 
Pravilnik o provedbi mjere M 17 „Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva 
životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020. propisuje 70% 
sufinanciranje ugovorene police od strane Agencije za plaćanja u poljoprivrede, ribarstvu i 
ruralnom razvoju iz TKZ EU police. Preostalih 20% ukupnog iznosa police „vlastita polica“ 
plaća osiguranik i taj dio može biti predmet sufinanciranja.  
 
Na bazi iznosa uplaćene premije od 32 kn/ha koji plaća osiguranik proizlazi da je iznos 
subvencije na bazi 50% = 16,00 kn/ha. 
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MJERA 2. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla 
 
Općina Davor   će   sufinancirati   kontrolu   plodnosti   tla   na   poljoprivrednim 

gospodarstvima na području Općine Davor radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i 

utvrđivanja preporuka za gnojidbu s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i 

stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti, uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša. 

 

Općina Davor sudjeluje u sufinanciranju kontrole plodnosti tla u iznosu od 30% od cijene 

jednog uzorka i preporuke za gnojidbu. 

 

Uz pretpostavku da je prosjeĉna veliĉina uzorka 3 ha te projekciju analize 2.000 ha na 

podruĉju Općine Davor dolazimo do izraĉuna da će analizom biti obuhvaćeno 660 

uzoraka za što je na bazi cijene od 30% sufinanciranja cijene uzorka od strane Općine 

Davor u proraĉunu potrebno osigurati 80.000,00 kn. 

 

Zahtjev se podnosi na Obrascu P-2, uz koji se prilaže propisana dokumentacija. 
 
 

VI. POSTUPAK   DODJELE POTPORA 
 

Ĉlanak 6. 

 

Zahtjevi za potporu dostavljaju se na propisanom obrascu za svaku pojedinačnu mjeru uz 

pripadajuću       dokumentaciju       najkasnije       do      31.       prosinca      2019.       godine. 

Načelnik imenuje Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Općine Davor . 

Na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema navedenim kriterijima, 

Povjerenstvo   izrađuje   prijedlog   o   korisnicima,   iznosu   i   namjeni   pojedine   potpore. 

Povjerenstvo        upućuje        prijedlog        o        dodjeli        potpore        načelniku.  

Načelnik na prijedlog Povjerenstva donosi konačnu odluku o izabranim korisnicima, iznosu i 

namjeni pojedine potpore. 

 

Ĉlanak 7. 

 
Postupak   obrade   podnesenih    zahtjeva   za  pojedinu   potporu   iz  članka   2.  ovog   Programa 

provodi  Povjerenstvo   za potpore  u  poljoprivredi   i ruralnom  razvoja  na podrucju  Općine Davor 

(u  daljnjem   tekstu:   Povjerenstvo)    koje   imenuje   općinski načelnik.   

Odluku   0  dodjeli   potpora   donosi   Načelnik Općine Davor,   na prijedlog  Povjerenstva. 

 

Ĉlanak 8. 
 

Korisnici potpore  dužni  su odobrena  sredstva koristiti  isključivo za namjenu  za koju  su 

odobrena,  t e  omogućiti  davatelju  potpore  kontrolu  namjenskog  utroška  dobivene  

potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena sredstva dužni su odobrena sredstva 

vratiti ili gube pravo sljedećih pet godina na poticajna sredstva Općine Davor. 
 

Ĉlanak 9. 
 

Stručne i administrativno-tehnicke poslove potrebne za provodenje ovoga Programa obavlja 

Jedinstveni upravni odjel Općine Davor. 
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VII. ZAVRŠNE  ODREDBE  

 
Ĉlanak 10.

 

Podnositelju  zahtjeva  odobrit  će  se  potpora  ukoliko  Ispunjava  sve  uvjete  iz  ovog 

Programa. Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji 

je  dodijeljen  pojedinom  korisniku  ne  smije  prijeći  iznos  od  15.000,00 EUR-a  tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gomja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore 

ili svrhu potpore. Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za 

koju je  podnio  zahtjev ukoliko  ukupne potpore  dodijeljene podnositelju  zahtjeva tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez 

obzira na izvor javnih sredstava i programa po kojim je potpora dodijeljena. Sukladno članku 

6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu 0 iznosima 

dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.  Općina 

Davor će svakom korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male 

vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 
 

Ĉlanak 11. 
 
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije". 

 
 
        OPĆINA  DAVOR 
                 OPĆINSKO VIJEĆE 
 
 

KLASA: 320-01/19-01/2 

URBROJ: 2178/17-01-19-1 

Davor, 13.  lipnja  2019.

 
 
 

 
 
 
 

PREDSJEDNICA 

OPĆINSKOG VIJEĆA: 

Jasna Butumović, prof. 


