REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 320-01/19-01/02
URBROJ: 2103/01-02-19-3
Bjelovar, 11. ožujka 2019.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine i
u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama
poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine kao u tekstu Nacrta i upućuje
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak.
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo

KLASA:320-01/19-01/02
URBROJ:2103/01-02-19-2
Bjelovar, 7. ožujka 2019.
GRADONAČELNIK
Dario Hrebak
-ovdje-

PREDMET: Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama
poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Prateći razvoj poljoprivrede na području grada Bjelovara cilj nam je sredstva
planirana za mjere za koje se pokaže manji interes preusmjeriti za mjere za koje se
pokaže veći interes, priznati troškove nastale u kalendarskoj godini za koju je raspisan
javni poziv, ali i troškove iz prethodne godine koji su nastali nakon zatvaranja javnog
poziva, izbjeći dvostruko financiranje iz javnih sredstava i imenovati Povjerenstvo
Grada Bjelovara za dodjelu potpora poljoprivredi.
Predlažem da razmotrite Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine, utvrdite Prijedlog kao
u tekstu Nacrta te ga proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Viši stručni suradnik
Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr.

PROČELNICA
Sonja Novak, dr.vet.med.

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko- bilogorska županija
GRAD BJELOVAR
Gradsko vijeće
NACRT
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ broj 33/1, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 31. stavka 1. točke 2. Statuta Grada
Bjelovara, („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13 i 1/18), Gradsko vijeće
Grada Bjelovara na _____. sjednici, održanoj ____ 2019., donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi
za razdoblje od 2018. do 2020. godine
Članak 1.
U Odluci o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine (Službeni
glasnik Grada Bjelovara broj 1/18, dalje u tekstu Odluka), mijenja se članak 5. i glasi:
„Članak 5
Potpore iz članka 1. ove Odluke dodjeljivati će se u razdoblju od 2018. do 2020. godine
kako slijedi:
Sukladno Uredbi 1408/2013:
1. Mjera
2. Mjera
3. Mjera
4. Mjera
5. Mjera
6. Mjera
7. Mjera
8. Mjera
9. Mjera
10. Mjera
11. Mjera
12. Mjera
13. Mjera

1: Umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu
2: Uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu
3: Uzgoj i držanje teladi tovne pasmine
4: Podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg
5: Obnova postojećeg trajnog nasada
6: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče
7: Nabava i postavljanje novih plastenika i staklenika
8: Proizvodnja povrća, cvijeća, i sjemena u zatvorenim prostorima
9: Analiza poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla
10: Ekološka proizvodnja
11: Držanje konja pasmine gidran
12: Očuvanje pčelinjeg fonda
13: Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja

Sukladno Uredbi 1407/2013:
14. Mjera 14: Studijska putovanja

15. Mjera 15: Cjeloživotno obrazovanje
16. Mjera 16: Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
17. Mjera 17: Sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na
gradskoj tržnici Bjelovar“
Članak 2.
Iza članka 5. dodaju se članci:
„Članak 5.A
Mjera 1. Uzgoj rasplodnih goveda putem umjetnog osjemenjivanja plotkinja
Potpora se dodjeljuje kao povrat djela troškova izvršene usluge umjetnog
osjemenjivanja goveda. Uvjeti za dodjelu potpore: Potpora se dodjeljuje
poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, imaju sjedište odnosno prebivalište na
području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru.
Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva za prvo
osjemenjivanje plotkinje. Iznos novčane potpore po jednom grlu je 140,00kn za
umjetno osjemenjivanje plotkinje uključujući uslugu veterinarske stanice. Iznos
novčane potpore po jednom grlu je 100,00 kn za troškove osjemenjivanja za
poljoprivredno gospodarstvo koje ima osposobljene fizičke osobe za umjetno
osjemenjivanje.
Maksimalni iznos potpora za 3.500 kuna/ gospodarstvo/godina“
„Članak 5.B
Mjera 2. Uzgoj i držanje rasplodnih jedinki
Potpora se dodjeljuje za subvencioniranje uzgoja i zadržavanje rasplodnih
jedinki (junica i prvotelki) s poznatim porijeklom kroz minimalno jednu generaciju.
Uvjeti za dodjelu potpore: Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima
upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna
djelatnost, imaju sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju
nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu može koristiti samo jedan član
poljoprivrednog gospodarstva.
Iznos novčane potpore po jednom grlu je 3.000,00 kn/godinu . Potpora se odnosi na
isto grlo kroz dvije godine.
Maksimalni iznos potpora 15.000,00 kuna/gospodarstvo/godina.“
„Članak 5.C
Mjera 3. Uzgoj i držanje teladi tovne pasmine (simentalac ili križanac simentalca
i/ili holsteina sa mesnom pasminom)
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, imaju
sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih
obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu može koristiti samo jedan član
poljoprivrednog gospodarstva.

Iznos novčane potpore po jednom grlu iznosi 800,00 kn. pod uvjetom da tele ostane u
tovu jednu godinu.
Maksimalni iznos potpore 4.000,00 kuna/gospodarstvo/godinu“
„Članak 5.D
Mjera 4. Podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, imaju
sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih
obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu može koristiti samo jedan član
poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljivi prijavitelj je korisnik koji u tekućoj godini
podiže minimalno 0,5 ha novih nasada jedne voćne vrste. Poticanje sadnje voćnjaka,
vrši se poticanjem nabave voćnih vrsta za sadnju novih voćnjaka ili proširenje
postojećih. Intezitet potpore do 50% prihvatljivih troškova a maksimalni iznos
sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn. godišnje“
„Članak 5.E
Mjera 5. Obnova postojećeg trajnog nasada
U cilju obnove postojećih trajnih nasada, Grad će subvencionirati nabavu
kvalitetnih voćnih sadnica za poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava, poljoprivreda im je osnovna djelatnost, imaju sjedište
odnosno prebivalište na području grada Bjelovara. Prihvatljivi je prijavitelj koji ima 0,5
ha površine nasada jedne voćne vrste. Voćne sadnice subvencionirat će se kod kupnje
jedne vrste voćne sadnice.
Intezitet potpore do 50% prihvatljivih troškova dekleriranog sadnog materijala, a
maksimalno iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn
godišnje.“
„Članak 5.F
Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče
Potpora se dodjeljuje za nabavu protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme
pri podizanju novih višegodišnjih nasada minimalne površine 0,5ha. Uvjeti za dodjelu
potpore: Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, imaju
sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih
obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu može koristiti samo jedan član
poljoprivrednog gospodarstva i to u iznosu do 40 % nastalih troškova, a maksimalno
20.000,00 kn godišnje, po podnosiocu zahtjeva.“
„Članak 5.G
Mjera 7. Nabava i postavljanje novih plastenika i staklenika
Potpora se dodjeljuje za plasteničko - stakleničku proizvodnju, za nabavu i
postavljanje novih plastenika minimalne površine 150 m2. Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju

sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih
obveza prema Gradu Bjelovaru.
Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva. Maksimalan
iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 40% prihvatljivih troškova a najviše
20 000,00 kn godišnje.“
„Članak 5.H
Mjera 8. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima
(plastenici, staklenici)
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, imaju
sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih
obveza prema Gradu Bjelovaru.
Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenicima i
staklenicima) minimalne površine 150 m2 financirat će se iznosom od 5,00 kn po 1
m2 proizvodnog prostora. Isplata potpora vršiti će se na temelju dokumentacije o
veličini neto iskoristivog zatvorenog prostora. Maksimalan iznos potpore po jednom
korisniku iznosi najviše 5.000,00 kn godišnje“
„Članak 5.I
Mjera 9. Analiza poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, imaju
sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih
obveza prema Gradu Bjelovaru.
U cilju poboljšanja strukture obradivih površina i osiguranja profitabilnije proizvodnje,
na površini većoj od 0,25 ha, sufinancirati će se analiza tla poljoprivrednog zemljišta
za sadnju trajnih nasada i povrća te analiza tla u već postojećim trajnim nasadima.
Analizu tla provode ovlašteni laboratoriji (institucije) na području Republike Hrvatske.
Sufinancirati će se trošak analize tla s maksimalno 250,00 kn po uzorku, te kupnja
materijala za otkiseljavanje tla u cjelokupnom iznosu računa.
Maksimalni iznos sredstava potpore 5.000,00 kn /korisnik/ godišnje“
„Članak 5.J
Mjera 10. Ekološka proizvodnja
Sredstva su namijenjena za sufinanciranje dijela troškova za nadzor i izdavanje
godišnje potvrdnice za ekološku proizvodnju.
Uvjeti za dodjelu potpore: Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima
upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna
djelatnost, imaju sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju

nepodmirenih obveza prema Gradu Bjelovaru. Potporu može koristiti samo jedan član
poljoprivrednog gospodarstva.
Maksimalan iznos potpore za ekološku proizvodnju iznosi 50% troškova stručnog
nadzora i troškova izdavanja godišnje potvrdnice, a maksimalno 2.000,00 kuna za
povrćarsku i voćarsku proizvodnju.“
„Članak 5.K
Mjera 11. Održanje uzgoja konja pasmine gidran
Cilj potpore je pomoći uzgajivačima konja pasmine gidran u uzgoju i održanju te
pasmine na području Grda Bjelovara, kao i pomoći uzgajivačima gidrana koji nemaju
prebivalište na području Grada Bjelovara uz osnovni uvjet da su članovi Povijesne
postrojbe Bjelovarski graničari – husari 1756 i da nastupaju s postrojbom na
manifestacijama za Grad.
Iznos potpore :
- za odraslo grlo (pastusi i kobile starije od 3 (tri) godine), 2.500,00 kuna,
- za ome
(grla starosti od 1 (jedne)do 3 (tri) godine), 2.000,00 kuna,
- za ždrijebe (grla starosti do 1 (jedne) godine), 1.500,00 kuna,
pod uvjetom da je grlo upisano i u JRDŽ što se dokazuje potvrdom HPA. “
„Članak 5.L
Mjera 12. Očuvanje pčelinjeg fonda
U cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda na području grada Bjelovara te stvaranja
preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda sufinancirati će se držanje i
proizvodnja pčela sa 30,00 kn po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju
pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza. Uvjet je da je poljoprivredno
gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem na
području Grada Bjelovara, a njegov nositelj ili član učlanjen u pčelarsku udrugu na
području grada Bjelovara.
Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 4.000,00kn. “
„Članak 5.M
Mjera 13. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
Potpora će se odobriti korisniku za dio troškova pregleda ispitivanja uređaja za
zaštitu bilja (prskalica i raspršivača). Uvjeti za dodjelu potpore su: Potpora se
dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, imaju sjedište odnosno
prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih obveza prema
Gradu Bjelovaru. Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog
gospodarstva.
Iznos sredstava po jednoj potpori je 100,00 kn. “
„Članak 5.N
Mjera 14. Studijska putovanja

Grad Bjelovar subvencionirati će do dva studijska putovanja godišnje i to troškove
autobusnog prijevoza za ciljanu skupinu poljoprivrednih proizvođača s područja grada
Bjelovara čiji su članovi korisnici mjera iz ove Odluke. Cijena prijevoza po računu
prijevoznika do 5.000,00 kuna subvencionira se u cijelosti, a ukoliko je cijena veća,
iznos iznad 5.000,00 kuna subvencionirati će se sa 20 %.
„Članak 5.O
Mjera 15. Cjeloživotno obrazovanje
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, imaju
sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih
obveza prema Gradu Bjelovaru.
Mjerom cjeloživotnog obrazovanja želi se potaknuti razvoj kompetencija na tržištu
rada kako bi se postigla veća konkurentnost i trajna zaposlenost. Cilj mjere je jačanje
i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja, znanja i vještina.
Potpora se dodjeljuje za dio troškova edukacije poljoprivrednika. Potpora se
dodjeljuje u visini do 50% ukupnih troškova edukacije, a najviše do 3.000,00 kn po
svakoj edukaciji.
Maksimalan iznos sredstava potpore iznosi najviše 6.000,00 kn /godinu. “
„Članak 5.P
Mjera 16. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju
sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara i nemaju nepodmirenih
obveza prema Gradu Bjelovaru.
Cilj ove mjere je pomoći malim i srednjim poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima u opremanju prostora (uređenje objekta i nabavu opreme) za preradu
u poljoprivredi.
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za subvencioniranje 50% nastalih
troškova, najviše do 10.000,00 kuna“
„Članak 5.R
Mjera 17. Sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na tržnici
Bjelovar
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju
sjedište odnosno prebivalište na području grada Bjelovara, a prodaju svoje
poljoprivredne proizvode na gradskoj tržnici. Grad Bjelovar će sufinancirati 50 %
ukupnoga iznosa zakupa do četiri kocke na tržnici. Cilj je potaknuti poljoprivredne
proizvođače na proizvodnju i dostupnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.“

Članak 3.
Članak 6. Odluke mijenja se i glasi:
„Članak 6.
Grad Bjelovar na svojoj web stranici (www.bjelovar.hr) objavljuje javni poziv za
podnošenje prijava za odobravanje potpora po pojedinoj mjeri iz članka 5. ove Odluke
(u daljnjem tekstu: Javni poziv).
Prijave za dodjelu potpora podnose se Povjerenstvu Grada Bjelovara za dodjelu
potpora poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo imenuje
Gradonačelnik.
Priznavat će se troškovi nastali od 1. siječnja u kalendarskoj godini za koju je raspisan
javni poziv, ali i troškovi nastali u prethodnoj godini poslije zatvaranja javnog poziva
koji se pravdaju uz predočenje plaćenog računa ili po potrebi druge zatražene
dokumentacije.
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja s tim da PDV nije
prihvatljiv trošak.
Zabranjeno je dvostruko financiranje iz javnih sredstava, državnog proračuna i/ili
proračuna Evropske unije. Podnositelj prijave daje izjavu.
Uz Prijavu podnositelj prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu Prijave
i Javnom pozivu.
Prijave se rješavaju jednom mjesečno, redoslijedom zaprimanja, odnosno do utroška
sredstava planiranih proračunom za pojedinu mjeru.
Ukoliko je korisnik potpore stekao pravo na potporu u trenutku kada je preostali
planirani iznos za te namjene manji od pripadajućeg iznosa, korisniku će se dodijeliti
preostali iznos.
U slučaju da sredstva iz pojedine ili pojedinih mjera ne budu iskorištena ili ne budu
iskazani interesi poljoprivrednih gospodarstava, dio ili cjelokupan iznos tih sredstava
može se prerasporediti u jednu ili više mjera iz ove Odluke.„
Članak 4.
Članak 8. Odluke mijenja se i glasi:
„Članak 8.
Zadaće Povjerenstva su:
- praćenje tijeka javnog objavljivanja i provedbe natječaja
- otvaranje i pregled zahtjeva i utvrđivanje ispunjavanja propisanih uvjeta javnog
poziva i uvjeta propisanih Uredbom de minimis,
- izrada prijedloga odluke o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstva
Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo.
Obavijest o dodjeli potpore dostavlja se korisniku potpore nakon donošenja
Odluke, čime se potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate. “
Članak 5.
Članak 10. Odluke mijenja se i glasi:

„Članak 10.
Nadležno upravno tijelo će s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja
proračunskog novca pratiti provedbu financiranih mjera, sukladno propisima o fiskalnoj
odgovornosti, financijskom poslovanju i računovodstvu, drugim važećim propisima i
ovoj Odluci. Podnositelj prijave na zahtjev Povjerenstva obvezan je uz Prijavu dostaviti
dokumentaciju iz koje je vidljivo da je potpora iz prethodne godine namjenski utrošena,
(preslika računa dobavljača i/ili izvoda žiro - računa o plaćanju računa, drugo).
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju kontrolu namjenskog utroška dobivene
potpore u naredne tri godine.
U koliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju podnositelj mora vratiti
dobivena sredstva u proračun Grada Bjelovara u roku 8 dana od dana dobitka poziva
te će biti isključen iz svih davanja potpora i subvencija koje daje Grad Bjelovar u daljnjih
pet godina. “
Članak 6.
Članak 11. Odluke mijenja se i glasi:
„Članak 11.
Maksimalan iznos potpora koji se može odobriti u jednoj godini pojedinom korisniku
potpora je 30.000,00 kuna.“
Članak 7.
Ostale odredbe Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020.
godine ostaju nepromijenjene.
Članak 8.
Gradonačelnik će nakon stupanja na snagu ove Odluke na prijedlog Upravnog odjela
za gospodarstvo donijeti izmjene Pravilnika o kriterijima i načinu korištenja potpora
poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada
Bjelovara“.
KLASA:320-01/19-01/02
URBROJ:2103/01-02-19-1
Bjelovar,_________ 2019.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ. bacc. oec

OBRAZLOŽENJE

Donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za
razdoblje od 2018. do 2020. godine, (u daljnjem tekstu Odluka), cilj je sredstva
planirana za mjere za koje se pokaže manji interesu preusmjeriti za dodjelu novčane
pomoći poljoprivrednim gospodarstvima kroz mjere za koje se pokaže veći interes.
Prijave za ostvarivanje prava na pomoć će se rješavati mjesečno, po mjesecima u
kalendarskoj godini, a rješava ih „Povjerenstvo Grada Bjelovara za dodjelu potpora
poljoprivredi“ koje imenuje Gradonačelnik.
Izmjenama i dopunama Odluke želi se izbjeći dvostruko financiranje iz javnih
sredstava, a što korisnik dokazuje izjavom pod materijalno i kaznenom odgovornosti.
Donošenjem Odluke dodjeljivat će se sedamnaest mjera i to:
1. Mjera 1: Umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu
2. Mjera 2: Uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu
3. Mjera 3: Uzgoj i držanje teladi tovne pasmine
4. Mjera 4: Podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg
5. Mjera 5: Obnova postojećeg trajnog nasada
6. Mjera 6: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče
7. Mjera 7: Nabava i postavljanje novih plastenika i staklenika
8. Mjera 8: Proizvodnja povrća, cvijeća, i sjemena u zatvorenim prostorima
9. Mjera 9: Analiza poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla
10. Mjera 10: Studijska putovanja
11. Mjera 11: Cjeloživotno obrazovanje
12. Mjera 12: Ekološka proizvodnja
13. Mjera 13: Očuvanje pčelinjeg fonda
14. Mjera 14: Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja
15. Mjera 15: Sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na
gradskoj tržnici Bjelovar
16. Mjera 16: Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
17. Mjera 17: Držanje konja pasmine gidran,
s mogućnošću ostvarivanja prava na troškove nastale u kalendarskoj godini za koju je
raspisan javni poziv, ali i troškove iz prethodne godine koji su nastali nakon zatvaranja
javnog poziva za istu mjeru, a pravdaju se uz predočenje plaćenog računa i po potrebi
druge zatražene dokumentacije.
Isplatom navedenih potpora pored podizanja razine dohodovnosti i konkurentnosti
poljoprivrede na ovim prostorima, pridonosimo i očuvanju svojstvenog krajolika
europskog sela i biološkoj raznolikosti ruralnog područja, narodnih običaja, proizvodnji
lokalnih, regionalnih tradicionalnih proizvoda.
Nacrt odluke upućen je na e-savjetovanje u razdoblju od 01.02. do 02.03.2019. godine
(30 dana). U tijeku savjetovanja nije zaprimljena ni jedna primjedba niti prijedlog na
Nacrt odluke.
Temeljem iznijetog planiraju se sredstva u proračunu za iduće razdoblje.
Viši stručni suradnik
Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr.

PROČELNICA
Sonja Novak, dr.vet.med.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama
poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
Upravni odjel za gospodarstvo
provodi savjetovanje
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se Razlog i cilj koji se želi postići donošenjem Odluke je da se
njime žele postići
sredstva planirana za mjere za koje se ukaže manji interes
preusmjere za mjere za koje se pokaže veći interes. Cilj je i
priznati troškove nastale u kalendarskoj godini za koju je
raspisan javni poziv, ali i troškove iz prethodne godine koji
su nastali nakon zatvaranja javnog poziva za istu mjeru koji
se
Datum dokumenta
04.03.2019.
pravdaju
plaćenim računom.
Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta

1.
Izvješće

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama
Naziv nacrta zakona, drugog propisa
poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine
ili akta
Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja Redni broj 6. iz Plana savjetovanja s javnošću Grada
zakona, drugih propisa i akata
Bjelovara
objavljenog na internetskim stranicama
Grada
Upravni odjel za gospodarstvo
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili
na drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na
kojoj internetskoj stranici i koliko je
vremena ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?

_
DA

Internetska stranica
Nacrt je objavljen dana 01.02. 2019. godine
na internetskoj stranici Grada Bjelovara
www.bjelovar.hr
Savjetovanje je trajalo od 01.02.
2019. - 02. 03. 2019. godine (30
dana)

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Razlozi neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti na
određene odredbe nacrta
Troškovi provedenog savjetovanja

Putem obrasca sudjelovanja javnosti u internetskom
savjetovanju o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do
2020. godine nije zaprimljena niti jedna načelna primjedba niti
prijedlog na predloženi nacrt akta.

_________
Provedba internetskog savjetovanja nije uzrokovala
dodatne financijske troškove.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na internetskim
stranicama Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr
KLASA: 320-01/19-01/02
URBROJ: 2103/01-05-19-3
Bjelovar, 04. ožujka 2019.

