KLASA: 320-01/17/01/5
URBROJ: 2182/10-02-18-69
U Kninu, 28. ožujka 2018. godine
Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Grada Knina za period 2017.-2019.
godine, KLASA: 320-01/17-01/5, URBROJ:2182/10-02-17-1 od 26. travnja 2017. godine,
Mišljenja o usklađenosti prijedloga potpora male vrijednosti, Ministarstva poljoprivrede,
KLASA:404-01/17-01/44, URBROJ: 525-07/0212-17-2 te pozitivnog Mišljenja Ministarstva
poljoprivrede na dostavljeni prijedlog Izmjena i dopuna Programa potpora poljoprivredi na
području grada Knina za period 2017.-2019, KLASA:404-01/17-01/44, URBROJ: 52507/0882-18-6 od 5. ožujka 2018. godine, gradonačelnik Grada Knina dana 28. ožujka 2018.
godine raspisuje
JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA
U 2018. GODINI
PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu
proizvodnju na području grada Knina u 2018. godini.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:
Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi
Mjera 2. Potpore mladim poljoprivrednicima
Mjera 3. Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda
Mjera 4. Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje
Mjera 5. Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva
EU fondova
MJERA 1. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG
OSPOSOBLJAVANJA U POLJOPRIVREDI
Potpora se daje za sufinanciranje troškova edukacije i stručnog usavršavanja u
primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju podizanja razine stručnog obrazovanja
poljoprivrednika.
Grad Knin sufinancira troškove edukacije i stručnog usavršavanja poljoprivrednih
proizvođača u visini do 50% stvarnih troškova sudjelovanja na edukaciji po pojedinom
polazniku, a najviše do 2.000,00 kn po korisniku godišnje.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina (za OPG-ove),
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Kninu kao ni Poreznoj upravi,
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem
u gradu Kninu/ za obrt da je registriran u gradu Kninu, za trgovačka društva i zadruge
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-

– rješenje trgovačkog suda. Zadruga mora biti evidentirana u Evidenciju Zadruga i
zadružni savez,
obrt, trgovačko društvo i zadruga mora biti registrirana za o obavljanje poljoprivredne
djelatnosti te
da obavlja poljoprivrednu djelatnost na području grada Knina.

MJERA 2. POTPORE MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA
Prihvatljivi korisnici potpore su mladi poljoprivrednici upisani u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, mlađi od 40 godina koji su nositelji poljoprivrednog
gospodarstva.
Potpora će se odobriti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za početne
potpore mladim poljoprivrednicima kod pokretanja i modernizacije primarne poljoprivredne
proizvodnje i to za:
- izradu poslovnog plana, troškovnika ulaganja te konzultantske usluga- prijava za EU
sredstva,
- izradu projektne dokumentacije za gradnju i/ili rekonstrukciju postojećih
gospodarskih objekata potrebnih za obavljanje djelatnosti,
- kupnju certificiranog sadnog materijala,
- kupnju domaćih životinja, peradi i pčelinjih zajednica,
- kupnju poljoprivredne mehanizacije (nove ili polovne), strojeva i opreme potrebne za
rad
- podizanje novih i obnova postojećih višegodišnjih nasada,
- kupnju i opremanje plastenika i staklenika.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 70% ukupnih
dokumentiranih troškova, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina (za OPG-ove),
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Kninu kao ni prema državi,
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem
u gradu Kninu te
- da obavlja poljoprivrednu djelatnost na području grada Knina.
Obveza korisnika kojem se dodijeli potpora je da najmanje dvije godine od dana kupnje
osnovnog stada ne smije smanjiti broj grla osnovnog stada (postojećih te onih kupljenih iz
sredstava potpore), prodati ili na drugi način otuđiti kupljenu mehanizaciju, strojeve i
opremu, plastenik i staklenik kao ni dugogodišnji nasad za koji je dobio potporu.
MJERA 3. POTPORE OČUVANJU I PROŠIRENJU STOČNOG FONDA
Potpora se dodjeljuje korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za
sufinanciranje:
- kupnje rasplodnih domaćih životinja, peradi i pčelinjih zajednica u cilju povećanja
stočnog fonda,
- troškova kontrole i suzbijanja bolesti u sektoru stočarstva,
- troškova provedbe obvezne - zakonski propisane higijensko-zdravstvene zaštite,
- troškovi prihrane u pčelarstvu,
- osmišljavanje i izrada deklaracija (dizajn naljepnica) te sufinanciranje troškova
ishođenja i izrade markica „Med hrvatskih pašnjaka“ i „Ekoproizvod“ za med i druge
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pčelinje proizvode.
- kupnja nove mehanizacije, strojeva i opreme potrebne za rad,
Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj poljoprivrednih gospodarstava u sektoru
stočarstva.
Potpora po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše
do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.
Za kupnju rasplodnih domaćih životinja, peradi i pčelinjih zajednica minimalan iznos
za koji se može dodijeliti potpora je 2.000,00 kuna po korisniku.
Za prihrane u pčelarstvu (isključivo za kupnju pogačica) iznos potpore je 20,00
kuna/pčelinjoj zajednici.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina (za OPG-ove),
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Kninu kao ni prema državi,
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem
u gradu Kninu/ za obrt da je registriran u gradu Kninu, za trgovačka društva i zadruge
– rješenje trgovačkog suda. Zadruga mora biti evidentirana u Evidenciju Zadruga i
zadružni savez,
- obrt, trgovačko društvo i zadruga mora biti registrirana za o obavljanje poljoprivredne
djelatnosti
- da obavlja poljoprivrednu djelatnost na području grada Knina,
Obveza korisnika kojem se dodijeli potpora je da najmanje dvije godine od dana kupnje
osnovnog stada ne smije smanjiti broj grla tog stada/pčelinjih zajednica (postojećih te onih
kupljenih iz sredstava potpore), prodati ili na drugi način otuđiti kupljenu mehanizaciju,
strojeve i opremu.
MJERA 4. POTPORA ULAGANJIMA U SEKTOR BILJNE PROIZVODNJE
Gradska potpora odobrit će se korisniku za izvršena ulaganja u sektoru biljne
proizvodnje.
Potpora za poticanje u biljnoj proizvodnji ima za cilj povećanje proizvodnje,
poboljšanje kakvoće proizvoda, uvođenje novih tehnologija kroz aktivnosti sufinanciranja
nabavke mehanizacije, opreme i postavljanje plastenika, sve vezano za proizvodnju voća,
povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja.
Potpora za ulaganja odobrit će se korisniku koje ispunjava sljedeće uvjete: da se
korisnici bave proizvodnjom voća, povrća te aromatičnog i ljekovitog bilja na otvorenoj
površini većoj od 0,3 ha, odnosno ukoliko se proizvodnja obavlja u plastenicima, površina
plastenika mora biti najmanje 200 m 2.
U prihvatljive troškove ubrajaju se:
- kupnja dugogodišnjeg sadnog materijala / voća, sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja,
- kupnja, postavljanje i opremanje plastenika/staklenika,
- kupnja nove poljorivredne mehanizacije, strojeva i opreme potrebne za rad,
- kupnja jednogodišnjeg sadnog materijala.
Potpora se dodjeljuje za dio iznosa dokumentiranih troškova prihvatljivih za
potporu kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje do 50% nabavne cijene po
priloženom računu, odnosno najviše do iznosa 10.000,00 kn po korisniku.
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Za kupnju sadnog materijala (voća, povrća, aromatičnog bilja) minimalan iznos za
koji se može dodijeliti potpora je 3.000,00 kuna po korisniku.
Za kupnju jednogodišnjeg sadnog materijala minimalni iznos potpore je 1.000,00
kuna.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina (za OPG-ove),
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Kninu kao ni prema državi
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem
u gradu Kninu/ za obrt da je registriran u gradu Kninu, za trgovačka društva i zadruge
– rješenje trgovačkog suda. Zadruga mora biti evidentirana u Evidenciju Zadruga i
zadružni savez,
- obrt, trgovačko društvo i zadruga mora biti registrirana za o obavljanje poljoprivredne
djelatnosti
- da obavlja poljoprivrednu djelatnost na području grada Knina.
Obveza korisnika kojem se dodijeli potpora je da najmanje dvije godine od dana kupnje
poljoprivredne mehanizacije i plastenika isti ne smije prodati ili na drugi način otuđiti.
MJERA 5. POTPORA IZRADE PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKTE
KOJI ĆE SE PRIJAVLJIVATI ZA SREDSTVA EU FONDOVA
Gradska potpora odobrit će se za izvršene konzultantske usluge i izradu prijavne
dokumentacije na natječaj u poljoprivredi koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova.
Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj poljoprivrede te pomoć u pripremi
prijavne dokumentacije koja će se aplicirati za financiranje iz EU sredstava.
Potpora po jednom korisniku iznosi do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a
najviše do 2.000,00 kn po korisniku godišnje.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj zahtjeva ima prebivalište na području grada Knina (za OPG-ove),
- da podnositelj zahtjeva nema dugovanja prema Gradu Kninu kao ni prema državi,
- da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
- da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s sjedištem
u gradu Kninu/ za obrt da je registriran u gradu Kninu, za trgovačka društva i zadruge
– rješenje trgovačkog suda. Zadruga mora biti evidentirana u Evidenciju Zadruga i
zadružni savez,
- obrt, trgovačko društvo i zadruga mora biti registrirana za o obavljanje poljoprivredne
djelatnosti da obavlja poljoprivrednu djelatnost na području grada Knina.
OPĆI UVJETI
Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije
prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja granica iz
stavka 1. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se
namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz
sredstava koja su podrijetlom iz Unije. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju
fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora
sukladno Uredbi de minimis. Obrazac Izjave sastavni je dio Javnog poziva.
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Sredstva potpore isplaćuju se isključivo na žiro račun korisnika potpore.
Korisnik potporu može ostvariti samo jednom. Ukoliko je za isto ulaganje ili mjeru
ostvario pravo na potporu iz drugog proračuna (državnog ili županijskog) ne može za isto
ulaganje ili mjeru ostvariti pravo na potporu po osnovu ovog Programa.
Ukoliko se korisnik javlja na više mjera po ovom Programu i raspisanom Javnom pozivu
popunjava za svaku mjeru zaseban obrazac, ali zahtjev po jednoj mjeri može podnijeti samo
jednom tijekom trajanja Javnog poziva. Ukoliko se korisnik javlja na više mjera u različitim
vremenskim intervalima tijekom iste kalendarske godine obvezno prilaže svu natječaju
dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.
Za korisnika koji je u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), PDV nije
prihvatljiv trošak.
Grad Knin zadržava pravo naknadne kontrole (administrativne i terenske) namjenskog
utroška sredstava.
Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u proračun Grada Knina u roku od
15 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva za povrat sredstava.
Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne
naplate i bit će isključen iz svih potpora u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Za svaku od mjera potpore u poljoprivredi u 2018. godini, uz javni poziv priložen je i obrazac
zahtjeva koji se mora vlastoručno popuniti i potpisati, a na istom su navedeni svi popratni
dokumenti koji se moraju priložiti uz isti.
Obrasci zahtjeva po pojedinoj mjeri i obrazac Izjave o nekorištenju drugih izvora
sufinanciranja mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i EU fondove
Grada Knina, ured broj 19 ili na web stranici Grada Knina www.knin.hr ( objava: Grad Knin
naslovna – ustrojstvo - važni dokumenti - javni pozivi- javni pozivi poljoprivreda).
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/664 424.
TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Javni poziv otvoren je od dana objave na web stranici Grada Knina i na oglasnoj ploči Grada
Knina i traje do 1. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava.
DOSTAVA ZAHTJEVA
Zahtjev se može dostaviti putem pošte ili osobno predati u pisarnici Grada Knina.
Grad Knin
Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove
dr. Franje Tuđmana broj 2
22 300 Knin
Potpore u poljoprivredi za 2018. godinu
GRADONAČELNIK
dr.sc. Marko Jelić
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Dostaviti:
- Oglasna ploča
- web stranica Grada Knina
- Gradonačelnik
- Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove
- Pismohrana
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