REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Općinski načelnik
KLASA: 320-01/17-01/03
URBROJ: 2188/02-01-17-1
Rokovci, 12. travnja 2017. godine
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/15) i članka 15.
Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017-2019. godine
(„Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 4/17) te Mišljenja Ministarstva poljoprivrede
od 22.3.2017. godine, KLASA: 320-02/17-01/46, URBROJ: 525-07/0882-17-3, Općinski načelnik
Općine Andrijaševci, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu sredstava
temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci
za razdoblje 2017-2019. godine
PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Članak 1.
Općina Andrijaševci će u 2017 godini u sklopu provedbe Programa potpora u poljoprivredi na
području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017-2019. godine dodjeljivati potpore/sredstva za
sljedeće mjere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mjera 1: Potpore za nabavu i postavljanje sistema za navodnjavanje
Mjera 2: Potpore za nabavu i postavljanje staklenika i plastenika
Mjera 3: Potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
Mjera 4: Potpore za edukaciju poljoprivrednika
Mjera 5: Potpore za uzgoj lovne divljači
Mjera 6: Potpora za organizaciju proizvodnje, održavanje objekta i sufinanciranje
troškova zakupnine novonastalim poljoprivrednim subjektima koji se bave intenzivnom
poljoprivrednom proizvodnjom.
SUDIONICI JAVNOG NATJEČAJA

Članak 2.
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 Andrijaševci, a koja
zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji:
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti.
Sva ulaganja financirana sredstvima Programa moraju se odvijati na području Općine
Andrijaševci.
POPIS MJERA ZA DODJELU SREDSTAVA I UVJETI DODJELE SREDSTAVA

Mjera 1: Potpore za nabavu i postavljanje sistema za navodnjavanje
Članak 3.
Potpore će se odobriti korisniku za kupnju i samogradnju sistema za navodnjavanje na
otvorenim i zatvorenim prostorima (voćnjaci, povrtnjaci, plastenici). Minimalna poljoprivredna
površina na kojoj se nalazi sistem za navodnjavanje na otvorenom prostoru je 0,25 ha, a u zatvorenom
prostoru 150 m².
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 30% vrijednosti nabavne cijene sistema za
navodnjavanje bez PDV-a, a najviše do 10.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina ili poljoprivredna
proizvodnja za koju se traži potpora treba biti na području Općine Andrijaševci,
ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom
računu te oprema treba biti postavljena na zemljištu na kojem će se obavljati proizvodnja, a sistem u
funkciji.
Mjera 2: Potpore za nabavu i postavljanje staklenika i plastenika
Članak 4.
Potpore će se odobriti korisniku za nabavu i postavljanje plastenika i staklenika ili dijelova
staklenika i plastenika minimalne površine 150 m².
Maksimalan iznos potpore po korisniku je 20% nabavne cijene bez PDV-a, a najviše do
10.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina ili poljoprivredna
proizvodnja za koju se traži potpora treba biti na području Općine Andrijaševci,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini,
- potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu te oprema treba biti
postavljena na zemljištu na kojem će se obavljati proizvodnja.

Mjera 3: Potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda
Članak 5.
Potpore će se odobriti korisniku koji je upisan u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Općina Andrijaševci će isplatiti potpore u vrijednost od 1.000,00 kn po hektaru godišnje po
jednom poljoprivrednom gospodarstvu, a najviše do 10.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava,
- sjedište poljoprivrednog gospodarstva te poljoprivredna površina ili poljoprivredna
proizvodnja za koju se traži potpora treba biti na području Općine Andrijaševci,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini,
- potpora će se isplaćivati po dostavljenoj preslici potvrdnice izdane od strane ovlaštene pravne
osobe.
Mjera 4: Potpore za edukaciju poljoprivrednika
Članak 6.
Potpora će se odobriti korisniku za subvencioniranje obrazovanja i usavršavanje korisnika
općinskih potpora temeljem kratkih verificiranih obrazovnih programa.
Prednost će imati programi na području korištenja sredstava iz različitih nacionalnih programa
i programa Europske unije potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na
poljoprivrednom gospodarstvu.
Općina Andrijaševci subvencionira maksimalno 50% cijene izvođenja programa obrazovanja
bez PDV-a, ali ne više od 500,00 kn po polazniku tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava sa prebivalištem na području Općine Andrijaševci,
- potpore će se isplaćivati po dostavljenom izvješću o završetku programa obrazovanja te
preslike uvjerenja/certifikata o završenom programu,
- zahtjev za potporu podnosi pojedinačno svaki polaznik uz dokaz o uplati troškova programa
edukacije.
Mjera 5: Potpore za uzgoj lovne divljači
Članak 7.
Općina Andrijaševci subvencionira nabavu i uzgoj lovne divljači kao što su fazan, divlji zec i
slično te nabavu opreme za uzgoj navedene lovne divljači .
Maksimalan iznos potpore po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi najviše do
30.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava sa prebivalištem na području Općine Andrijaševci,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini,
- potpore će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu za nabavljenu (kupljenu)
lovnu divljač kao što su fazan, divlji zec i slično kao i za nabavljenu (kupljenu) opremu za
uzgoj navedene lovne divljači.
Mjera 6. Potpora za organizaciju proizvodnje, održavanje objekta i sufinanciranje troškova
zakupnine novonastalim poljoprivrednim subjektima koji se bave intenzivnom
poljoprivrednom proizvodnjom
Članak 8.
Potpora će se odobriti korisniku za subvencioniranje organizacije proizvodnje, održavanje
objekata i sufinanciranje troškova zakupnine novonastalim poljoprivrednim subjektima koji se bave
intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom (povrtlarstvo i voćarstvo).

Općina Andrijaševci će isplatiti potpore u vrijednost do najviše 110.000,00 kn po jednom
poljoprivrednom gospodarstvu za jedan poslovni prostor tijekom tri kalendarske godine.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrti, trgovačka društva, zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava sa prebivalištem na području Općine Andrijaševci,
- ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prihvatljiva su i ulaganja iz prethodne godine,
- potpora će se isplaćivati korisnicima koji su u okviru svog poslovanja ostvarili više od
1.000.000,00 kn ukupnog prometa tijekom prethodne godine,
- potpora će se isplaćivati korisnicima po dostavljenim odgovarajućim dokazima iz kojih je
vidljiv iznos ukupnog prometa tijekom prethodne godine.
POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DODJELU SREDSTAVA
Članak 9.
Obvezna dokumentacija koju su korisnici dužni priložiti:
1. Popunjeni Obrazac zahtjeva
2. Presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,
3. Presliku rješenja o Upis u sudski ili drugi odgovarajući registar– za pravne osobe,
4. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
5. Potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove poreza i doprinosa,
6. Izjava da podnositelj zahtjeva (korisnik) nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora,
7. Izjava podnositelja zahtjeva (korisnika) o primljenim državnim potporama u prethodne 3
godine do trenutka prijave na javni natječaj, u skladu su uredbom 1408/2013,
Članak 10.
Dodatna dokumentacija koju su korisnici dužni priložiti:
Mjera 1:
- originalni račun za nabavljenu opremu,
- izjava korisnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iz koje je vidljivo na kojem
zemljištu (katastarskoj čestici) je postavljen sistem za navodnjavanje.
Mjera 2:
- originalni račun za nabavljenu opremu,
- izjava korisnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iz koje je vidljivo na kojem
zemljištu (katastarskoj čestici) je postavljena oprema, da je nabavljena i postavljena oprema
(staklenici i plastenici ili dijelovi staklenika i plastenika) minimalne površine 150 m² te da se
na istom zemljištu (katastarskoj čestici) obavlja proizvodnja.
Mjera 3:
- izjava korisnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iz koje je vidljivo na kojoj
katastarskoj čestici se planira ekološka proizvodnja poljoprivrednih proizvoda,
- preslika potvrdnice izdane od strane ovlaštene pravne osobe iz koje je vidljivo da se radi o
ekološkim proizvodima.
Mjera 4:
- izvješće o završetku programa obrazovanja te preslik uvjerenja/certifikata o završenom
programu,
- dokaz o uplati troškova programa edukacije.

Mjera 5:
- originalni račun za nabavljenu (kupljenu) lovnu divljač kao što su fazan, divlji zec i slično
i/ili za nabavljenu (kupljenu) opremu za uzgoj lovne divljači kao što su fazan, divlji zec i
slično.
Mjera 6:
- dostava odgovarajućeg dokaza iz kojeg je vidljiv iznos ukupnog prometa tijekom prethodne
godine,
- izjava korisnika pod materijalnom i kaznenom odgovornošću iz koje je vidljivo da se radi o
novonastalom poljoprivrednom subjektu koji se bavi intenzivnom poljoprivrednom
proizvodnjom (povrtlarstvo i voćarstvo),
- odgovarajući dokaz o tome u kojem je poslovnom prostoru organizirana proizvodnja i/ili za
koji se poslovni prostor traži sufinanciranje troškova zakupnine (vlasnički list, preslik
ugovora o zakupu/najmu i slično) ili izjava u kojoj je naznačeno u kojem poslovnom prostoru
(adresa prostora) je organizirana proizvodnja odnosno za koji poslovni prostor se traži dodjela
sredstava za održavanja odnosno sufinanciranje troškova zakupnine.
OSTALE ODREDBE
Članak 11.
Prije odobrenja odnosno dodjele sredstva za Mjeru 1. i Mjeru 2. davatelj sredstva će putem
imenovanog povjerenstva izvršiti terensku provjeru kako bi utvrdilo da li je i na kojem zemljištu je
postavljena oprema.
Članak 12.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 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, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Za korisnike koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje
potpore.
Općina Andrijaševci dužna je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
Članak 13.
Za provođenje ovog Programa u razdoblju 2017. – 2019. godine, sredstva će biti osigurana u
Proračunu Općine Andrijaševci za proračunsku godinu.
Potpore će se isplaćivati korisnicima koji ispunjavaju zadane uvjete za pojedinu mjeru
temeljem ovog Programa redoslijedom zaprimanja, do utroška planiranih sredstava u Proračunu
Općine Andrijaševci za tekuću proračunsku 2017.godinu.
Zahtjevi za potpore dostavljaju se na obrascu zahtjeva za potpore uz pripadajuću
dokumentaciju sukladno ovom Programu.
Članak 14.
Prijava na natječaj podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Andrijaševci sukladno
Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Andrijaševci za razdoblje 2017. – 2019.
godine.
Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja do utroška planiranih sredstava za
proračunsku godinu.
Članak 15.
Odobrenje potpore sukladno Programu ocjenjuje povjerenstvo za ocjenu prijava (u daljnjem
tekstu: povjerenstvo) koje se sastoji od najmanje 3 osobe, a koje imenuje općinsko vijeće.
Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli sredstava na prijedlog povjerenstva.

Općinsko vijeće ovlašćuje općinskog načelnika za donošenje odluke iz stavka 2. ovoga
članka.
Članak 16.
S korisnicima kojima je odobrena dodjela sredstava sklapa se ugovor koji potpisuju općinski
načelnik i korisnik sredstava.
Članak 17.
Korisnik je dužan po završetku provedbe projekta Općini podnijeti završno izvješće o
provedenima aktivnostima i utrošenim sredstvima potpore, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine
za godinu u kojoj su mu dodijeljena sredstva potpore.
Ukoliko je korisnik uz zahtjev za potporu priložio neistinitu dokumentaciji ili prijavljeno
stanje u zahtjevu za potporu i priloženoj dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju, te ukoliko ne
izvede projekt, korisnik je obvezan sukladno zaključku davatelja potpore dobivenu potporu odmah, a
najkasnije u roku 15 dana od dana dostave zaključka korisniku ,vratiti u Proračun Općine
Andrijaševci te će biti isključen iz svih općinskih potpora u poljoprivredi u slijedećih 5 (pet) godina.
Korisnik je dužan davatelju potpore omogućiti kontrolu namjenskog korištenja potpore.
Ukoliko se nakon izvršene kontrole od strane davatelja potpore na terenu te podnesene
dokumentacije od strane korisnika utvrde nepravilnosti, davatelj potpore će korisniku dostaviti
zaključak o povratu sredstava dobivene potpore korisniku te je korisnik dužan odmah, a najkasnije u
roku 15 dana od dana dostave zaključka vratiti iznos potpore davatelju, a davatelj potpore će
korisniku obustaviti svaku daljnju dodjelu i isplatu potpore.
Članak 18.
Obrazac zahtjeva za dodjelu potpora moguće je preuzeti u prostorijama Općine Andrijaševci
od 7.00 do 15.00 sati, na adresi Vinkovačka 6, 32271 Andrijaševci, ili putem web adrese
www.andrijasevci.hr.
Uz pisani zahtjev podnositelj je dužan dostaviti dokumentaciju navedenu u natječaju.
Prijave korisnika dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, poštom preporučeno, s naznakom na
omotnici:
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
Vinkovačka 6
32271 Rokovci
” Za Javni natječaj - Program potpora u poljoprivredi - NE OTVARATI” .
Prijave korisnika se mogu predati i osobno na urudžbeni zapisnik Općine Andrijaševci u
Rokovcima, Vinkovačka 6, svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 sati.
Javni natječaj je otvoren od 13.04.2017. godine do utroška sredstava osiguranih za
proračunsku 2017. godinu.
Članak 19.
Javni natječaj će se objaviti na Oglasnoj ploči Općine Andrijaševci i na službenoj internetskoj
stranici Općine Andrijaševci www.andrijasevci.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK
Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

