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Na temelju članka 36. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 80/13,
41/14 i 107/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01, 60/01 – vjer. tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni
tekst, 137/15 - ispravak i 123/17) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada
Vrgorca broj 6/09, 2/13 , 5/14 i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca dana 10. veljače 2020. godine
donosi:
PROGRAM SUFINANCIRANJA NABAVE
SADNOG MATERIJALA JAGODA
na području Grada Vrgorca za 2020. godinu
1. UVOD
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Vrgorac u 2020. godini
dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodijele istih do utroška predviđenih
sredstava.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore
poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanom Uredbom Komisije (EZ) BR. 1408/2013 od 18. prosinca
2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de
minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje u daljnjem tekstu Uredba de minimis.
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene
poduzetnicima u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku:
a) Potpore čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište
b) Potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, tj. potpora koja je izravno vezana uz izvezene količine,
potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove
vezane uz izvoznu djelatnost,
c) Potpora uvjetovana korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda
Sukladno članku 2. Uredbe de mimnimis poljoprivredni proizvod znači proizvod iz Priloga I. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom vijeća
(EZ) br. 104/2000. U sektoru poljoprivredne proizvodnje su poduzetnici koji se bave primarnom
proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu br. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Vrgorca svim
fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda iz Priloga 1. Ugovora o
funkcioniranju EU-a, a koji imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Vrgorca
te obrađuju poljoprivredne površine na području Grada Vrgorca.
Ovo je kraj koji se tradicionalno bavio i bavi poljoprivredom, a najveći dio poljoprivrednog zemljišta
zasađen je jagodom, vinovom lozom i ostalim voćnim vrstama.
Na području Grada Vrgorca nema značajnih površina poljoprivrednog zemljišta u državnom ili
vlasništvu Grada Vrgorca pa se mjere za poticanje korištenja poljoprivrednog zemljišta za razvoj
voćarstva i vinogradarstva moraju usmjeravati prema fizičkim osobama.
Iz naprijed rečenog Grad Vrgorac prepoznaje značaj poljoprivredne proizvodnje, a naročito razvoj i
unapređenje jagodarstva za ukupan gospodarski, društveni i socijalni razvoj svog prostora i stanovništva
pa zagovara njen razvoj svugdje gdje je to objektivno moguće te upravo iz takvih namjera donosi ovaj
Program.
2. ZNAČAJKE
Opći razvojni gospodarski trend u Republici Hrvatskoj je korištenje svih mogućih resursa, pa tako i
poljoprivrednog zemljišta u privatnom i javnom vlasništvu. Značajke područja Grada Vrgorca su povoljni
prirodni uvjeti i tradicija za gajenje jagode. Ovakva poljoprivredna proizvodnja je u načelu visoko
akumulativna i za nju postoji tržište, pruža garanciju životnoj egzistenciji jednog dijela stanovništva
(poglavito mlađeg stanovništva). Razvojem jagodarstva moguće je uspostaviti nove modele modernog
gospodarskog ponašanja i stvoriti preduvjete za ravnopravnu tržišnu utakmicu u vrijeme europskih
integracija.
a) Osnovne karakteristike poljoprivredne proizvodnje na području Grada Vrgorac su:
Rascjepkanost zemljišnih parcela
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Zapuštenost poljoprivrednog zemljišta
Postojeći vinogradi i voćnjaci su uslijed svoje starosti već pri kraju svog vijeka
Slab intenzitet proizvodnosti

b) Dosadašnji ograničavajući čimbenici za razvoj poljoprivredne proizvodnje su:
Usitnjenost seljačkih gospodarstava
Neorganizirana i nedostatna tehnološka infrastruktura
Nepovoljne i nedostatne linije financiranja razvojnih programa
Loša organiziranost proizvođača u proizvodnji, preradi i prodaji
Nedovoljna orijentiranost na radno i kapitalno intenzivnu proizvodnju
Nedovoljna educiranost proizvođača
Nepoznato vlasništvo zapuštenog zemljišta uz postojeće nasade kao rizičan faktor
Slaba agrotehnička zaštita i neosiguravanje nasada
c) Povoljnosti za sadnju i proizvodnju jagoda su:
Tradicija
Odgovarajuće zemljište i geografski položaj
Visoka cijena svježeg voća – jagoda te potražnja za njima
Manji fizički rad s primjenom naprednih tehnologija
Zapošljavanje uz najmanju vrijednost ulaganja po zaposlenom
Razvijanje programa poticanja i kreditiranja sadnje novih nasada s gradske i županijske razine
Tržište
Ekološki zdrav proizvod
3. CILJEVI
Ovim Programom se namjerava ostvariti sljedeće ciljeve:
Pokretanje nove sadnje neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta jagodom
Težnja ka ekološkom pristupu obrade radi dobivanja kvalitetnih sorti te prepoznatljive
kvalitete finalnih proizvoda
Stimuliranje okrupnjavanja zemljišnih parcela
Intenziviranje poljoprivredne proizvodnje poglavito jagodarstva radi:
a) Stvaranja nove dobiti, samozapošljavanja i zapošljavanja nezaposlenih osoba
b) Dopuna turističkoj ponudi ovog i šireg područja
c) Unapređenja, razvoja prerađivačke djelatnosti, povezivanje poljoprivrednika, sanacija
zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
d) Uređenje zemljišta i infrastrukture u njegovoj funkciji i dr.

4. PLANIRANI OPSEG PODIZANJA NASADA
Broj poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava upisanih za područje Grada Vrgorca je 630. Zadnjih
godina jagodarstvo je u trendu i pokrenuto je podizanje novih nasada radi čega postoji interes za
nastavljanje takvih ulaganja. Država se zbog europskih integracija i novih tržišnih odnosa zalaže za
proširenje obradivih poljoprivrednih površina pa posebnim poticajima stimulira građane na ulaganje u
novu djelatnost. Prerađivačka privreda i trgovina imaju trajne potrebe i dobre cijene za kvalitetnim
proizvodima kakve može dati ovo područje.
Za Grad Vrgorac je cijeneći sve rečene okolnosti iznimno važno da se na njegovom području
intenzivira poljoprivredna proizvodnja podizanjem novih nasada jagoda.

5. FINANCIRANJE
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Grad Vrgorac će nastojati podržati ukupni interes poljoprivrednih proizvođača iskazan anketom, a
sredstva će se osigurati u Proračunu Grada za navedeno razdoblje. Ukoliko financijske i ine mogućnosti
to budu dopuštale izdvojit će se i još dodatnih sredstava za tu namjenu.
Financijska konstrukcija realizacije Programa razumijeva udruživanje sredstava Grada Vrgorca sa
sredstvima Splitsko-dalmatinske županije i poljoprivrednih proizvođača (fizičke i pravne osobe) kao
korisnika na paritetnim osnovama.
Ukupna cijena koštanja svake sadnice jagode financirat će se iz tri dijela, i to na način da po 1/3
sufinancira Splitsko-dalmatinska županija, 1/3 sufinancira Grad Vrgorac, a 1/3 sufinancira krajnji
korisnik.
Grad Vrgorac i Splitsko-dalmatinska županija zaključit će poseban Ugovor o suradnji na izvršavanju
predmetnog programa na način da sunositelj danom zaključivanja ugovora doznačuje jednak iznos
sredstava u korist računa Proračuna Grada Vrgorca i pri tome zadržava pravo nadzora i traženja povrata
sredstava ako su ista korištena nenamjenski ili na drugi nezakonit način.
6. POSTUPAK
a) Korisnici potpore mogu biti samo fizičke i pravne osobe koje:
imaju registriran OPG sa sjedištem na području Grada Vrgorca, a adresa na kojoj je
registriran OPG se nalazi u Registru obveznika plaćanja komunalne naknade Grada Vrgorca,
nemaju dugovanja prema Gradu Vrgorcu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada,
komunalni doprinos i druge propisane obveze i sl.).
-

Potvrdu o stanju duga prema Gradu Vrgorcu izdaje Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca.
b) Uvjeti za podnošenje prijava
Budući korisnici potpora za poticanje sadnje jagoda dužni su ispunjavati sljedeće uvjete:
Popunjen obrazac Zahtjeva za potporu
Dokaz o pravnom statusu – izvod iz odgovarajućeg registra (za pravne osobe i obrte)
Dokaz o korištenju poljoprivrednog zemljišta (zemljište na kojem se sadi mora biti upisano u
ARKOD upisnik tj. čestica na kojoj će se saditi mora imati svoj ID ARKOD)
Zasađivanje najmanje 0,05 ha zemljišta
Zasađivanje najmanje 2.000 sadnica jagoda
Vrijeme sadnje: od 15. srpnja do 01. rujna tekuće godine
Sadnja i uzgoj isključivo u zaštićenom prostoru (plastenički tuneli, plastenici i staklenici)
Da u slučaju odustajanja od sadnje, smanjenja površine ili količine sadnica, odnosno ne
provedbe sadnje i obrade prema pravilima struke, vrati sredstva uz obračun propisanih
zateznih kamata koje je Grad Vrgorac uplatio za onoliko komada sadnica za slučaj iz ovog
podstavka

c) Poziv za podnošenje prijava
Korisnici poticaja pozivat će se radi podnošenja prijava putem javnog poziva koji se objavljuje na oglasnoj
ploči Grada i putem web stranice Grada Vrgorca. Rok za podnošenje prijava je do utroška sredstava ili
proteka roka trajanja Javnog poziva. Sadržaj Ugovora o provedbi kao i Javnog poziva bit će prilog ovom
Programu i činit će njegov sastavni dio.
d) Raspolaganje sredstvima
Ako se planirana sredstva nositelja programa ne iscrpe, po pozivu Grad Vrgorac će posebnom odlukom
Povjerenstva uz suglasnost gradonačelnika Grada Vrgorca preostala namjenska sredstva na računu
proračuna Grada Vrgorca dodijeliti prijavljenim korisnicima i za druge troškove podizanja nasada jagoda
koji imaju pokriće u plaćenim računima. Program se provodi do iscrpljenja planiranih sredstava.
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e) Povjerenstvo
Grad Vrgorac osniva Povjerenstvo za prikupljanje prijava korisnika, odobravanje i praćenje
ostvarivanja poticaja.
Povjerenstvo čine tri člana.
Povjerenstvo (Nadležno upravno tijelo Grada Vrgorca) ima pravo nadzora nad provedbom sadnje
nasada jednu godinu od dana uplate poticajnih sredstava.
Poljoprivrednik je dužan ispuniti tražene uvjete i izvršiti radove prema pravilima struke.
Povjerenstvo ima pravo poduzimati radnje i nalagati poduzimanje određenih mjera sukladno zakonu i
propisima donesenim na temelju zakona, kao i Kaznenog zakona.
Troškovi rada Povjerenstva padaju na teret Grada Vrgorca.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vjesniku“- službenom glasilu Grada
Vrgorca
KLASA:320-01/20-02/01
URBROJ: 2195/01-08-04/17-20-1
Vrgorac, 10. veljače 2020. godine
GRADONAČELNIK
Ante Pranić, mag.ing.aedif.
_______________________________________________
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