Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članka
20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj
33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i
137/15), članaka 15. i 32. Statuta općine („Službeni glasnik Općine Otok“ broj 03/13 –
pročišćeni tekst), a u vezi s člankom 3. Uredbe Komisije (EU) broj 1408/2013 („Službeni
list“ Europske unije L 352/II od 24. prosinca 2013.,), Općinsko vijeće općine Otok na 26.
sjednici, održanoj 13. ožujka 2017., donijelo je
PROGRAM
POTPORE POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA ZA NABAVU SADNOG
MATERIJALA NA PODRUČJU OPĆINE OTOK
(2017.-2020.)
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Programom propisuje način, uvjeti dodjele te visina potpore male vrijednosti za:
Mjeru: Potpora poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih financijskih sredstava poljoprivrednim
gospodarstvima iz proračuna Općine Otok.
Članak 2.
Potpora se dodjeljuje sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis
u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba br.1408/2013).
Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na
potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom
poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:
(a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište;
(b) potpora za djelatnosti povezane s izvozom prema trećim zemljama ili državama
članicama, odnosno potpora koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, uspostavom i
djelovanjem distribucijske mreže ili drugim tekućim izdacima koji su povezani s izvoznom
djelatnošću;
(c) potpora koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih.
Sukladno članku 2., točka 1. Uredbe de minimis “poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz
Priloga I., popis iz članka 38. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku
proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17.
prosinca 1999.
Članak 3.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena
su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:
(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog
ili nadzornog tijela drugog poduzeća;

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;
(d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a)
do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
II. NOSITELJI PROGRAMA
Članak 4.
Nositelji ovog Programa su Općina Otok i Splitsko-dalmatinska županija u suradnji s
poljoprivrednim gospodarstvima (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačko društvo,
obrt ili zadruga), koji su ujedno i vlasnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, a
nalazi se na području Općine Otok. U provedbi ovog programa Općina Otok, Splitskodalmatinska županija i korisnici programa participiraju na jednak način (svatko po 1/3
sredstava).
III. KORISNICI PROGRAMA
Članak 5.
Korisnici sredstava potpore su: fizičke/pravne osobe, obiteljska poljoprivredna
gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno
prebivalište na području Općine Otok i čija se proizvodnja odvija na području Općine Otok.
Pojam obiteljska poljoprivredna gospodarstva obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj
proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge
registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
IV. OPĆI UVJETI DODJELE POTPORE I IZNOS POTPORE PO KORISNIKU
Članak 6.
1. Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Programa, a za
koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih
programa općine Otok ili drugih izvora financiranja.
2. Korisnik mora imati sjedište, djelatnost i poljoprivrednu proizvodnju na području općine
Otok.
3. Korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema općinskom proračunu.
4. Poljoprivredno zemljište na koje se sadi mora biti upisano u ARCOD sustav.
5. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi najmanje 0,1ha (1000m2) zemljišta s tim da
poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5% površine.
6. Korisnik temeljem potpore mora zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala voća.
7. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom bilo
kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.
8. Za izračun maksimalnog iznosa potpore iz stavka 4. ovog članka uzima se u obzir tekuća
fiskalna godina u kojoj se dodjeljuje potpora male vrijednosti i prethodne dvije fiskalne
godine. Fiskalna godina traje od 1. siječnja do 31. prosinca.
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9. Gornja granica iz stavka 5. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de
minimis ili na cilj koji se namjerava postići.
Članak 7.
Iznos potpore po korisniku:
Potpora se odobrava u visini do 2/3 opravdanih troškova nabave sadnog materijala.
V. PROVEDBA PROGRAMA
Članak 8.

Nakon što Splitsko-dalmatinska županija objavi javni poziv za podnošenje zahtjeva za
potporu gradovima/općinama za uključivanje u program, Općinski načelnik raspisuje Javni
poziv koji se objavljuje se na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Otok. U javnom pozivu
utvrditi će se rokovi i postupak podnošenja prijava za nabavu sadnog materijala s
pripadajućom dokumentacijom.
Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Otok u pisanom
obliku na obrazac prijave koji izrađuje Općina. Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže
odgovarajuću dokumentaciju određenu u ovom Programu, u javnom pozivu i obrascu prijave.
Obradu prijava vrši Povjerenstvo za obradu zahtjeva od tri člana koje imenuje općinski
načelnik.
Povjerenstvo utvrđuje pravovremenost, potpunost i sukladnost prijava s uvjetima iz javnog
poziva, utvrđuje količine sadnog materijala za pojedino gospodarstvo, te može tražiti dodatne
dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Programa, a ovlašteno je i vršiti terenske očevide za
potrebe provođenja Programa. Povjerenstvo dostavlja izvješće općinskom načelniku radi
podnošenja zahtjeva za uključivanje u Program Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 9.
Podnositelju zahtjeva odobriti će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog
Programa. Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji
je dodijeljen jednom korisniku 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.
Općina Otok je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male
vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
VI. IZVORI FINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE POTPORA
Članak 10.
Za provođenje ovog Programa, sredstva će biti osigurana u Proračunu Općine Otok za svaku
proračunsku godinu. Isplata potpore usklađuje se s ukupnim raspoloživim sredstvima Općine
Otok i Splitsko-dalmatinske županije.
Doznačena sredstva iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije su namjenska, a Općina Otok
će po izvršenom poslu dostaviti Županiji izvješće o realizaciji provedbe programa.
Nositelji i Korisnici programa na jednak način participiraju u provedbi programa, svatko po
1/3.
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VII. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA
Članak 11.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška
sredstava dobivene potpore. Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da je korisnik potpore uz
zahtjev priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne
odgovara njegovom stvarnom stanju ili ukoliko je nenamjenski utrošio sredstva dobivene
potpore dužan je dobivena sredstva potpore vratiti na žiro-račun Općine Otok zajedno s
obračunatom zakonskom zateznom kamatom u roku od 15 (petnaest) dana od dana
utvrđivanja nepravilnosti, te neće imati pravo na dodjelu bespovratnih potpora iz Proračuna
Općine Otok u narednih 5 (pet) godina.
VIII. STUPANJE NA SNAGU
Članak 12.
Danom stupanja na snagu ovoga Programa prestaje važiti Program sufinanciranja nabave
sadnog materijala na području općine Otok („Službeni glasnik Općine Otok“ br 01/13).
Članak 13.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine
Otok.
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA OTOK
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa:320-01/17-01/01
Ur.br:2175/04-01-17-1
Otok, 13. ožujka 2017.g.
Predsjednik
Stipe Vuleta, v.r.

4

