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PREDMET:               Prijedlog pravilnika o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi                     
 
PRAVNI TEMELJ:  Članak 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni  
                                     Glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 5/06, 11/06 –  
                                     pročišćeni tekst i 14/09).  
 
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:  Župan 
 
PREDLAGATELJ:    Upravni odjel za poljoprivredu  
 
IZVJESTITELJ:       mr.sc. Luka Čuljak, pročelnik Upravnog  odjela  za poljoprivredu   
                                  
 
OBRAZLOŽENJE:  
Prema Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN, br. 92/10) pod 
mjerama ruralnog razvoja za razdoblje do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji pod 
točkom 4. uvrštena je potpora za kapitalna ulaganja u poljoprivredi. Pravilnicima o potpori 
kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (NN br. 140/09, 47/10, 61/10, 93/10) utvrđeni su uvjeti 
i način ostvarivanja  potpora kapitalnim ulaganjima na državnom nivou. 
Od objavljivanja navedenih Pravilnika do sada raspisani su Javni natječaji za potporu 
kapitalnim ulaganjima za rekonstrukciju farmi za proizvodnju jaja za 2010. godinu i Javni 
natječaj za raspodjelu sredstava namijenjenih za potporu kapitalnim ulaganjima za izgradnju 
logističko-distributivnih centara za voće i povrće  što je neprimjenjivo i nedostatno za 
unapređenje poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima Krapinsko-
zagorske županije.  
Krapinsko-zagorska županija uvidjela je potrebu poljoprivrednika na području  Županije za 
unapređenjem poljoprivredne proizvodnje, te je odlučila  nepovratnim sredstvima osiguranim 
u Proračunu za 2011. godinu potpomognuti investicijska ulaganja poljoprivrednicima koji su 
u sustavu PDV-a . 
Predloženim Pravilnikom o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi propisuju se 
uvjeti i način ostvarivanja potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi. 



Temeljem iznijetog predlaže se županu da prihvati prijedlog Pravilnika o potpori za 
investicijska ulaganja u poljoprivredi. 
 
  
OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: 
Za provedbu potpore za investicijska ulaganja u poljoprivredi na području Krapinsko-
zagorske županije prema predloženom Pravilniku o potpori za investicijska ulaganja u 
poljoprivredi osigurana su potrebna sredstva  na razdjelu Upravnog odjela za poljoprivredu 
(02) na poziciji (R0179) u iznosu od 100.000,00 kuna potpore poljoprivrednicima za kapitalna 
ulaganja.  
 
 

PROČELNIK: 
mr.sc.Luka Čuljak 

 
 
 
 
 
 
 

Prilog: 
1. Pravilnik o potpori za investicijska ulaganja u poljoprivredi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                           

          REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA 
                           ŽUPAN 
KLASA: 320-01/11-01/16 
URBROJ:  2140/01-02-11-1 
Krapina, 23. ožujka 2011. 
 
 Župan Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske 
županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/01, 5/06, 11/06. – 
pročišćeni tekst i 14/09.) donosi 

PRAVILNIK 
O POTPORI ZA INVESTICIJSKA ULAGANJA U POLJOPRIVREDI 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način ostvarivanja prava na potporu za 
investicijska ulaganja u poljoprivredi.  
(2) Potpora za investicijska ulaganja u poljoprivredi podrazumijeva dodjelu nepovratnih 
sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. 
 

Članak 2. 
U smislu ovog Pravilnika definiraju se slijedeći pojmovi: 
– »Projekt« je cjelokupna, sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koji se sastoji 
od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela potpore za investicijska ulaganja u poljoprivredi. 
– »Ulaganje« je prihvatljivi dio projekta navedenog u ovom članku za koji se traži potpora za 
investicijska ulaganja u poljoprivredi putem natječaja raspisanog na temelju ovog Pravilnika. 
– »Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu temeljem natječaja za 
dodjelu sredstava za  investicijska ulaganja u poljoprivredi. 
– »Korisnik« je svaka fizička ili pravna osoba kojoj se od strane župana, sukladno natječajnoj 
dokumentaciji, donese Odluka o odobrenju isplate sredstava za investicijska ulaganja u 
poljoprivredi. 
 

II. ULAGANJA I UVJETI 
 

Članak 3. 
(1) Korisnici sredstava za investicijska ulaganja u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: korisnici) 
su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu 
državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji, imaju prebivalište odnosno sjedište na 
području Krapinsko-zagorske županije, imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu 
proizvodnju za koju traže županijsku potporu poljoprivrednicima za investicijska ulaganja na 
području Krapinsko-zagorske županije i obveznici su PDV-a, a ispunjavaju i druge uvjete 
propisane ovim Pravilnikom. 
 (2) Podnositelj prijave za investicijska ulaganja u poljoprivredi u ime poljoprivrednog 
gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva. 



 
Članak 4. 

(1) Troškovi koji su prihvatljivi za investicijska ulaganja u poljoprivredi: 
a) Kod kupovine novih strojeva i mehanizacije prihvatljivi su troškovi kupnje strojeva i 
mehanizacije, a prema računima izdanim u tekućoj godini;  
b) Kod opremanja objekata prihvatljivi su troškovi kupnje nove opreme, a prema računima ili 
ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača u tekućoj godini; 
 (2) Troškovi na računima ili ugovorima trebaju biti izraženi u kunama. 
 

Članak  5. 
Troškovi koji nisu prihvatljivi za investicijska ulaganja u poljoprivredi: 
a) kupnja nekretnina; 
b) nabava rabljene opreme i/ili poljoprivredne mehanizacije; 
c) ugradnja opreme 
d) nabava građevinskih strojeva i cestovnih vozila (vozila za prijevoz osoba i tereta); 
e) nabava sirovine 
f) troškovi transporta; 
g) troškovi PDV-a, poreza, carina i drugih uvoznih troškova; 
h) troškovi poslovanja osoba, uključujući troškove održavanja i najma; 
i) bankovni troškovi, troškovi garancija i slični troškovi; 
j) troškovi konverzije; troškovi tečajnih razlika i naknada; 
k) troškovi pristojbi javne uprave (opći upravni troškovi, troškovi najma opreme, strojeva i 
prostorija, plaće zaposlenih na djelatnostima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora); 
l) troškovi za isplatu usluga arhitekta, inženjera i savjetnika, izrade studija izvedivosti i 
ekonomske opravdanosti, troškovi nabave patenata i licenci za pripremu; 
lj) plaćanje u naturi, troškovi vlastitog rada; 
m) izdaci kod investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih 
pristojbi; 
 

III. PRIJAVA I POSTUPAK 
 

Članak 6. 
(1) Prijave za investicijska ulaganja u poljoprivredi podnose se na temelju javnog natječaja 
kojeg raspisuje Župan Krapinsko-zagorske županije . 
(2) Natječaj iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na web stranicama Županije i u tisku. 
(3) Natječajem iz stavka 1. ovog članka određuju se rokovi, uvjeti za podnošenje prijava i 
dodjelu sredstava za investicijska ulaganja u poljoprivredi te udjeli potpore po pojedinom 
ulaganju u skladu s odredbama ovoga Pravilnika. 
 

Članak 7.  
(1) Prijave pristigle po objavljenom natječaju iz članka 6. ovog Pravilnika obrađuju se prema 
redoslijedu zaprimanja. 
(2) Prilikom obrade prijava utvrđuje se pravovremenost, potpunost prijave i udovoljavanje 
prijave propisanim uvjetima iz ovoga Pravilnika i natječaja, te izračunava iznos potpore koja 
se može odobriti. 
(3)   Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
(4)  Podnositelj čija prijava ne udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i natječaja, o tome će 
biti obaviješten pisanim putem Odlukom o odbijanju prijave. 



(5)  Podnositelj čija prijava udovoljava uvjetima iz ovoga Pravilnika i natječaja, o tome će biti 
obaviješten pisanim putem Odlukom o odobrenju isplate sredstava potpore 
poljoprivrednicima za kapitalna ulaganja. 
 

Članak 8. 
(1) Najniži iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora za investicijska ulaganja u 
poljoprivredi iznosi 200.000,00 kuna, ne uključujući troškove iz članka 5. ovoga Pravilnika. 
(2) Potpora se dodjeljuje do 20% iznosa ukupnih dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu 
do 100.000,00 kuna po korisniku. 
 

Članak 9. 
(1) Krapinsko-zagorska županija vodi Evidenciju o potporama za investicijska ulaganja u 
poljoprivredi po korisnicima i stavkama investicijskih ulaganja za koje je odobrena i isplaćena 
potpora. 
(2) Za isti projekt, odnosno investicijsko ulaganje, korisnik može ostvariti samo jednom. 
(3) Korisnik kojemu je isplaćena potpora za investicijska ulaganja ne smije ni na koji način 
otuđiti predmetna ulaganja niti im promijeniti namjenu, te je dužan održavati ih u svrsi i 
funkciji 5 godina od datuma isplate. 
 

Članak 10. 
(1) Župan imenuje Povjerenstvo za odobrenje potpore za investicijska ulaganja u 
poljoprivredi u sastavu: 
 1.   zamjenik župana za gospodarstvo, za predsjednika,  
 2. pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, za zamjenika predsjednika, 
 3.   predstavnik ZARA-e, za člana,  
 

Članak 11. 
(1) Povjerenstvo, ovisno o broju zahtjeva za potporu za investicijska ulaganja u poljoprivredi 
koji ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore i osiguranom iznosu u proračunu Krapinsko-
zagorske županije za godinu u kojoj se potpora dodjeljuje, utvrđuje pojedinačni iznos potpore 
i Prijedlog liste korisnika. 
(2) Temeljem utvrđenog Prijedloga liste, župan donosi Odluku o dodjeli  potpore 
poljoprivrednicima za investicijska ulaganja.  
(3) Redoslijed donošenja Odluka o odobrenju isplate sredstava potpore poljoprivrednicima za 
investicijska ulaganja sukladan je redoslijedu podnošenja prijave za koju je utvrđeno pravo 
stjecanja potpore po osnovi ovoga Pravilnika. 
 

IV. KONTROLA NA TERENU  
 

Članak 12. 
(1) Upravni odjel za poljoprivredu provodi administrativnu obradu zahtjeva za dodjelu 
potpore za investicijska ulaganja u poljoprivredi prema ovom Pravilniku i kontrolu na terenu 
prije donošenja Odluke o odobrenju isplate potpore poljoprivrednicima za investicijska 
ulaganja. 
 

 
 
 
 
 



V. ISPLATA 
 

Članak 13. 
 

Na temelju Odluke o odobrenju isplate sredstava potpore za investicijska ulaganja u 
poljoprivredi Krapinsko-zagorska županija isplaćuje potporu na žiro-račun korisnika upisan u 
Prijavi na natječaj i to u roku 60 dana od dana donošenja Odluke. 
 

VI. POVRAT SREDSTAVA 
 

Članak 14. 
Ukoliko je korisnik ostvario sredstva potpore na temelju zahtjevu priložene neistinite 
dokumentacije, te prekršio odredbe stavka 3. članka 9. ovog Pravilnika dobivena sredstva 
mora vratiti u Proračun Krapinsko-zagorske županije u roku od 30 dana od dana uplate 
sredstava, odnosno od dana saznanja za povredu odredbe stavka 3. članka 9. ovog Pravilnika,  
zajedno sa sporednim potraživanjima i zakonskim zateznim kamatama, te će biti isključen iz 
sustava županijskih subvencija ili potpora u poljoprivredi u narednih pet (5) godina. 

Članak 15. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske 
županije“.  
 
 
 
                                                                                                   Ž U P A N 
 
                                                                                               mr.sc. Siniša Hajdaš Dončić 
 
Dostaviti: 
1. Za zbirku isprava – Upravni odjel za poslove 
      župana i Županijske skupštine,  
2. Upravni odjel za gospodarstvo i financije, 
3. Pismohrana.  
 
 


