OPĆINSKA NAČELNICA

KLASA:320-01/15-01/01
URBROJ:238/11-03/1-15-1
Jakovlje, 19. siječnja 2015.
Na temelju članka 45. Statuta Općine Jakovlje (Službeni glasnik općine Jakovlje broj
2/13), općinska načelnica općine Jakovlje dana 19.01.2015. godine donijela je
O D L U K U
O POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
OPĆINE JAKOVLJE ZA 2015. GODINU
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrĎuju se vrste poticaja u poljoprivredi za koje se dodjeljuju
bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: općinski poticaji), opći uvjeti, kriteriji,
postupak dodjele te prava i obveze korisnika poticaja.
Članak 2.
Općina Jakovlje će poticati poljoprivrednu proizvodnju slijedećim mjerama:
a) sufinanciranje premije osiguranja,
b) sufinanciranje troškova analize tla,
c) poboljšavanje genetskog potencijala krava plotkinja i poboljšavanje genetskog
potencijala krmača,
d) poticaji za isporučeno otkupljeno sirovo mlijeko,
e) edukacija i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu.
Članak 3.
Korisnici općinskog poticaja su poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, imaju
prijavljeno prebivalište na području općine Jakovlje i imaju podmirene sve financijske obveze
prema općini Jakovlje.
Članak 4.
Sredstva za općinske poticaje osiguravaju se u Proračunu općine Jakovlje za 2015.
godinu:

RAZDJEL:
GLAVA:

003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM: RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
AKTIVNOST: RURALNI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO
KONTO:
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Članak 5.
Potpora za plaćenu premiju osiguranja usjeva, sjemenskog i sadnog materijala, povrća,
cvijeća, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, rasplodne stoke od mraza, tuče, suše,
požara i udara groma, olujnih vjetrova, gubitka kvalitete voća i povrća, bolesti i uginuća životinja
isplaćivat će se korisniku koji je zaključio i platio premiju osiguranja za tekuću godinu prema
zaključenoj polici osiguranja u visini od 10% iznosa od uplaćene premije osiguranja za tekuću
godinu, a najviše do 1.000,00 kn.
Subvencija troškova analize tla odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu koje je u
tekućoj godini izvršilo i platilo navedenu analizu. Subvencija za analizu tla se dodjeljuje u
iznosu od 25% dokumentiranih troškova, a najviše do 100,00 kuna po jednom analiziranom
uzorku tla.
Poticaj za poboljšavanje genetskog potencijala krava plotkinja iznosi 50,00 kuna, a za
krmače 60,00 kuna.
Članak 6.
Poticaj za poboljšavanje genetskog potencijala provodi se putem Veterinarskih stanica s
kojima je sklopljen ugovor, ili korisnika koji su završili seminar za umjetno osjemenjivanje
krmača.
Davaoci usluga za poboljšavanje genetskog potencijala krava plotkinja dužni su cijenu
umjetnog osjemenjivanja umanjiti za iznos od 50,00 kuna po osjemenjenoj kravi.
Poticaj za poboljšavanje genetskog potencijala krmača isplaćivat će se korisnicima
nakon predočenja originalnog računa, a isplaćivat će se na račun korisnika, ili putem
Veterinarskih stanica, koje su dužne cijenu umjetnog osjemenjivanja umanjiti za iznos od 60,00
kuna.
Članak 7.
Poticaj u iznosu od 0,35 kn po litri mlijeka za isporučeno otkupljeno sirovo mlijeko
ostvaruje poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, na
temelju dokaza o prebivalištu (preslike osobne iskaznice), preslike Upisnika, preslike ugovora
sa otkupljivačem, te ovjerenih računa o isporučenim količinama sirovog mlijeka mljekarskoj
industriji.
Članak 8.
Potpora za edukacija i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi i na gospodarstvu,
za pohaĎanje tečajeva potrebnih za bavljenje odreĎenom proizvodnjom ili uslugom na
poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima iznosi do
40% ukupnih troškova, a najviše 1.000,00 kn po jednom polazniku, a uplaćuje se na račun
nositelja tečaja na ime i u korist poljoprivrednog gospodarstva. Nositelj tečaja mora imati
rješenje izdano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za izvoĎenje programa
obrazovanja odraslih, mora biti ovlašten od nadležnog ministarstva za provoĎenje edukacije po
posebnim programima ili zakonski obvezne edukacije, a obrazovanje se upisuje u radnu
knjižicu ili je zakonski obvezno.
Članak 9.
Zahtjevi za poticaje dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Jakovlje sa
pripadajućom dokumentacijom najkasnije do 30.11.2015. godine, a rješavaju se prema
redoslijedu dospijeća i do utroška sredstava. Jedinstveni upravni odjel će nakon provjere
dokumentacije podnositelja zahtjeva pismeno obavijestiti o rješenju.
Odobrena sredstva za isporučeno sirovo mlijeko dostavit će se na račun podnositelja
zahtjeva.

Članak 10.
Ukoliko je korisnik općinskog poticaja odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju,
podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te će biti
isključen iz svih općinskih poticaja u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku općine Jakovlje, a
primjenjivat će se od 1. siječnja 2015. godine.

Općinska načelnica:
Snježana Bužinec, mag. polit., v.r.

