R E P U B L I K A H R V A T S K A
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRAD POŽEGA
GRADONAČELNIK
KLASA: 320-01/16-01/35
URBROJ: 2177/01-05/5-16-6
Požega, 20.09.2016. godine.
Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine
broj: 19/13 i 137/15) i članka 61. i 115. Statuta Grada Požege (Službene novine Grada Požege broj: 03/13., 19/13.,
05/14. i 19/14.), dana 20. rujna 2016. godine Gradonačelnik Grada Požege donosi
ZAK LJ U ČAK
I.
Gradonačelnik Grada Požege odobrava isplatu poticaja u poljoprivredi i stočarstvu u razdoblju 20162019. godini, po slijedećim mjerama:
MJERA 1. Subvencije umjetnog osjemenjivanja krmača i nazimica
Potpora će odobriti korisniku za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanje krmača i/ili nazimica od strane
ovlaštene veterinarske ambulante u iznosu 160,00 kuna/komad po plotkinji.
Korisnik potpore ostvaruje potporu samo za prvo osjemenjivanje u jednoj kalendarskoj godini.
Uvjeti za dodjelu potpore:
 korisnici potpore mogu biti pravne/fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada
Požege i čija se proizvodnja odvija na području Grada Požege, a koja ne posjeduju više od 50 krmača,
 račun o obavljenoj uslugi osjemenjivanja izdan od ovlaštene veterinarske ambulante/stanice
 korisnici potpore moraju dostaviti potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požegi, Tekiji d.o.o. i
Komunalac Požega d.o.o.
 korisnici ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenoga zahtjeva od strane Grada Požege
MJERA 2. Subvencije umjetnog osjemenjivanja goveda
Potpora će odobriti korisniku za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanje goveda od strane ovlaštene
veterinarske ambulante u iznosu 200,00 kuna/komad po plotkinji.
Korisnik potpore ostvaruje potporu samo za prvo osjemenjivanje u jednoj kalendarskoj godini.
Uvjeti za dodjelu potpore:
 korisnici potpore mogu biti pravne/fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada
Požege i čija se proizvodnja odvija na području Grada Požege, a koja ne posjeduju više od 30 krava,
 korisnici potpore moraju imati karton o obilježavanju goveda i/ili dokaz o upisu u jedinstveni registar
domaćih životinja,
 račun o obavljenoj uslugi osjemenjivanja izdan od ovlaštene veterinarske ambulante/stanice
 korisnici potpore moraju dostaviti potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požegi, Tekiji d.o.o. i
Komunalac Požega d.o.o.,
 korisnici ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenoga zahtjeva od strane Grada Požege,
MJERA 3. Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava
Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje krava po domaćinstvu do najviše 80 komada u tekućoj godini
u iznosu od 300,00 kuna po kravi.

Korisnici imaju pravo na dodjelu potpore do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Požege.
Uvjeti za dodjelu potpore:
 korisnici potpore mogu biti pravne/fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada
Požege i čija se proizvodnja odvija na području Grada Požege,
 korisnici mogu ostvariti potporu za najviše 80 krava,
 korisnici potpore moraju dostaviti karton o obilježavanju goveda, posjednički list i/ili dokaz o upisu u
jedinstveni registar domaćih životinja,
 korisnici potpore moraju dostaviti potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požegi, Tekiji d.o.o. i
Komunalac Požega d.o.o.,
 korisnici ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenoga zahtjeva od strane Grada Požege,
MJERA 4. Subvencije za voćnjake
Potpora će se odobriti korisniku za podizanje novog ili proširenje postojećeg nasada voćnjaka (za najmanje 0,5
hektara i najviše za 2,0 hektara) u iznosu od 10,00 kuna po voćki, tj. najviše 6.000,00 kuna po hektaru.
Korisnici imaju pravo na dodjelu potpore do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Požege.
Uvjeti za dodjelu potpore:
 korisnici potpore mogu biti pravne/fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada
Požege i čija se proizvodnja odvija na području Grada Požege,
 korisnici mogu ostvariti potporu za podizanje novog ili proširenje postojećeg nasada voćnjaka u površini
minimum 0,5 hektara i maksimum 2,0 hektara,
 korisnici potpore moraju dostaviti potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požegi, Tekiji d.o.o. i
Komunalac Požega d.o.o.,
 korisnici ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenoga zahtjeva od strane Grada Požege,
MJERA 5. Subvencije za vinograde
Potpora će se odobriti korisniku za podizanje novog ili proširenje postojećeg nasada vinograda (za najmanje 0,5
hektara i najviše za 2,0 hektara) u iznosu od 3,00 kuna po loznom cijepu, tj. najviše 10.000,00 kuna po hektaru.
Korisnici imaju pravo na dodjelu potpore do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Požege.
Uvjeti za dodjelu potpore:
 korisnici potpore mogu biti pravne/fizičke osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada
Požege i čija se proizvodnja odvija na području Grada Požege,
 korisnici mogu ostvariti potporu za podizanje novog ili proširenje postojećeg nasada vinograda u površini
minimum 0,5 hektara i maksimum 2,0 hektara,
 korisnici potpore moraju dostaviti potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Požegi, Tekiji d.o.o. i
Komunalac Požega d.o.o.,
 korisnici ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenoga zahtjeva od strane Grada Požege,
II.
Sukladno točki I. ovog Zaključka poticaji će se isplatiti sa Konta:352310, Pozicija: RO609-1 (subvencije
poljoprivrednicima) iz Proračuna Grada Požege za 2016. godinu (Službene novine Grada Požege, broj: 17 /2015.).
III.
Za izvršenje mjera sukladno točki I. i II. ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za komunalne
djelatnosti i gospodarenje i Upravni odjel za financije Grada Požege.
GRADONAČELNIK
Vedran Neferović, prof. v.r.

