REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD OZALJ
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-01/15-01/08
URBROJ: 2133/05-01-16-9
Ozalj, 28.lipnja 2016.god.
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15)
i članka 33. Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 07/13
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 25. sjednici održanoj dana
28.lipnja 2016. godine donijelo je
I. IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016. godinu
Članak 1.
U Programu potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja za 2016.godinu
(“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 05/15 - u daljnjem tekstu: Program) u članku
4. mijenja se stavak 1. koji sada glasi:
“Sukladno članku 2., t. 2. Uredbe 1408/2013 i Uredbe 1407/2013 pod
pojmom “jedan poduzetnik” obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje
jednom od slijedećih 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.“
U ostalom dijelu članak 4. ostaje neizmijenjen.
Članak 2.
U članku 5. Programa nakon toč.4) podtočka 4.5. dodaje se toč.5) koja glasi:
“5.) SPECIFIČNA MJERA UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDE U
SURADNJI SA KARLOVAČKOM ŽUPANIJOM
5.1. Unapređenje pčelarstva – sufinanciranje uzgoja pčelinjih zajednica. “
U ostalom dijelu članak 5. ostaje neizmijenjen.

Članak 3.
Članak 6. toč.1.1 Programa mijenja se i glasi:
“Potporu za osiguranje višegodisnjih nasada (sortni vinogradi, voćnjaci) od
mogućih šteta, u ukupnom iznosu od 30% plaćene premije po pojedinačnoj polici
osiguranja sklopljenog s osiguravajućim društvom koje djeluje u Republici
Hrvatskoj, korisnici mogu ostvariti na slijedeći način: 15% premije osiguranja
sufinancira Grad Ozalj, a 15% sufinancira Karlovačka županija. Sredstva potpore
će se doznačiti korisniku na temelju podnesenog zahtjeva, s priloženom kopijom
police osiguranja i potvrdom o plaćanju police.”
Članak 4.
Članak 9 toč.4.2. mijenja se i glasi:
“4.2. Potporu za osiguranje životinja, u ukupnom iznosu od 15 % plaćene
premije po pojedinačnoj polici osiguranja sklopljenog s osiguravajućim društvom
koje djeluje u Republici Hrvatskoj. Sredstva potpore će se doznačiti korisniku na
temelju podnesenog zahtjeva, s priloženom kopijom police osiguranja i potvrdom o
plaćanju police.“
U čl.9 u toč.4.3. dodaje se:
“Za ostvarivanje prava na potporu, uz zahtjev korisnik mora priložiti:
potvrdu o označavanju goveda – putnicu – za junice, te reprodukcijsko-zdravstveni
karton goveda. Korisnik ima obvezu junicu za koju je ostvario pravo na subvenciju
zadržati na poljoprivrednom gospodarstvu 3 godine od dana prvog oteljenja.”
Članak 5.
Članak 10. Programa mijenja se i glasi:
“MJERA 5 – SPECIFIČNA MJERA UNAPREĐENJA POLJOPRIVREDE U
SURADNJI SA KARLOVAČKOM ŽUPANIJOM – UNAPREĐENJE PČELARSTVA
5.1. Potpora za sufinanciranje pčelarstva odobrava se korisnicima ovisno o
broju pčelinjih zajednica. Visina potpore iznosi 25,00 kuna po pčelinjoj zajednici.
Grad Ozalj sudjeluje sa 50% iznosa, a drugi dio subvencionira Karlovačka
županija. Minimalan broj pčelinjih zajednica je 30 pčelinjih zajednica po korisniku
potpore uz predočenje: potvrde o broju košnica i preslike rješenja o upisu u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.”
Dosadašnji čl.10.-15. postaju čl.11.-16.
Članak 6.
U članku 11. dodaju se st.4.-7. koji glase :
“Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male
vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000
EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje
bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Ukupan iznos de minimis potpore koja se po državi članici dodjeljuje
jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu
ne smije premašiti 100 000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiksne godine.
Ta de minimis potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz
tereta
Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom
zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru
poljoprivrede iz drugih izvora.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da
mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.”

Članak 7.
U ostalom dijelu Program potpora poljoprivredi na području Grada Ozlja u
2016.godini ostaje neizmijenjen.
Članak 8.
Ove I.Izmjene i dopune Programa potpora poljoprivredi na području Grada
Ozlja u 2016.godini objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Ozlja, a stupa na
snagu osmog dana od dana objave.
DOSTAVITI:
1.Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji Vranicanijeva 4, Karlovac;
2. Karlovacka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam
Haulikova 1, Karlovac;
3. “Službeni glasnik” Grada Ozlja;
4. Dokumentacija
5. Pismohrana
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
Josip Žapčić

