Klasa: 022-05/13-01/66
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-13-9
Pula, 21. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju
Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine
- dostavlja se

U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine, temeljem članka 61. Statuta Grada
Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09, 12/11 i 1/13), Gradonačelnik Grada Pule
dana 21. lipnja 2013. godine, donio je

ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola
za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Elena Puh Belci, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Vesna Sajić,
p.o. Gradonačelnika pročelnica Upravnog odjela za financije i opću upravu i Barbara Batelić Lukšić,
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog
vijeća po prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

Temeljem članka 39. Statuta Grada Pula-Pola (“Službene novine” Grada Pule, broj
7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Proračuna Grada Pule za 2013. godinu (“Službene novine” Grada
Pule, broj 11/12), članka 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne
novine“ broj 120/12 i 136/12) i članka 2. Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja
podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te o načinu voñenja i sadržaju registra
državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 16/13), Gradsko
vijeće Grada Pule dana
2013. godine, donosi

PROGRAM
POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU
GRADA PULA-POLA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2015. GODINE
Članak 1.
Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pule za razdoblje od 2013.
do 2015. godine (u daljnjem tekstu: Program) utvrñuju se mjere za unaprjeñenje poljoprivrede
i ruralnog razvoja, temeljem kojih se iz Proračuna Grada Pule dodjeljuju nepovratna
financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede i ruralni prostor. Programom se
načelno ureñuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje potpora pri realizaciji projekata iz
poljoprivrede.
Članak 2.
Potpore iz članka 1. ove Odluke dodjeljivati će se u razdoblju od 2013. do 2015.
godine u ukupnom iznosu od 1.360.000,00 kuna i to kako slijedi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sufinanciranje nabave sadnog materijala;
Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre;
Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta;
Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom
gospodarstvu;
Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u
ekološkoj proizvodnji;
Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju
poljoprivredne proizvodnje;
Unaprjeñivanje i povećanje konkurentnosti ribarstva;
Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i
poljoprivredne zadruge.

1. Sufinanciranje nabave sadnog materijala
Agroudrugama registriranim na području grada Pule ili području okolnih općina
dodijeliti će se potpora, za članove s prebivalištem na području Pule u svrhu
sufinanciranja 1/3 nabavne cijene sadnica maslina i vinove loze. Po jednom članu
udruge maksimalno se sufinancira nabavka do 100 cjepova vinove loze i do 50 sadnica
maslina.
Predviñena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 60.000,00 kuna za navedeno
razdoblje, a po godinama kako slijedi:
•
2013. godina - 20.000,00 kuna,
•
2014. godina - 20.000,00 kuna,
•
2015. godina - 20.000,00 kuna.
2. Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre dodijeliti će se potpora kako bi se
poljoprivrednicima s prebivalištem na području grada Pule omogućilo korištenje
kreditnog fonda pod povoljnijim uvjetima u svrhu razvoja poljoprivrede.
Predviñena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 60.000,00 kuna za navedeno
razdoblje, a po godinama kako slijedi:
•
2013. godina - 20.000,00 kuna,
•
2014. godina - 20.000,00 kuna,
•
2015. godina - 20.000,00 kuna.
3. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta
Potpora će se odobriti za razvoj projekta pod nazivom Izravna prodaja poljoprivrednih
proizvoda putem interneta, kojeg je inicirao Institut za poljoprivredu i turizam iz Poreča,
a sve kako bi se olakšao plasman poljoprivrednih proizvoda.
Predviñena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 40.000,00 kuna za navedeno
razdoblje, a po godinama kako slijedi:
•
2013. godina - 10.000,00 kuna,
•
2014. godina - 10.000,00 kuna,
•
2015. godina - 20.000,00 kuna.
4. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom
gospodarstvu
Subvencija će se dodijeliti za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na
poljoprivrednom gospodarstvu za poljoprivrednike s prebivalištem na području grada
Pule. Subvencije se dodjeljuju u iznosu od 50% ukupnih troškova tečaja, a najviše
1.500,00 kuna po jednom polazniku i uplaćuju se na račun poslovnog subjekta koji
provodi tečaj.
Predviñena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 30.000,00 kuna za navedeno
razdoblje, a po godinama kako slijedi:
•
2013. godina - 10.000,00 kuna,
•
2014. godina - 10.000,00 kuna,
•
2015. godina - 10.000,00 kuna.

5. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u
ekološkoj proizvodnji
Subvencija za ekološku proizvodnju dodijeliti će se za troškove stručnog nadzora i
sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u visini 50% iznosa troškova
koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u tekućoj godini, a najviše do 5.000,00 kuna
godišnje po korisniku.
Predviñena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 60.000,00 kuna za navedeno
razdoblje, a po godinama kako slijedi:
•
2013. godina - 20.000,00 kuna,
•
2014. godina - 20.000,00 kuna,
•
2015. godina - 20.000,00 kuna.
6. Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju
poljoprivredne proizvodnje
Tekuća donacija u novcu dodijeliti će se organizatoru manifestacije (npr. gastro
manifestacije, promocije poljoprivrednih proizvoda i slično) koji pridonose promicanju
poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja.
Predviñena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 450.000,00 kuna za navedeno
razdoblje, a po godinama kako slijedi:
•
2013. godina - 150.000,00 kuna,
•
2014. godina - 150.000,00 kuna,
•
2015. godina - 150.000,00 kuna.
7. Unaprjeñivanje i povećanje konkurentnosti ribarstva
Sukladno usvojenoj Strategiji gospodarskog razvoja Grada Pule u kojoj se kroz projekt
Izgradnje ribarske luke Grad Pula odredio za unaprjeñenje i povećanje konkurentnosti
ribarstva kroz izgradnju ribarske infrastrukture, Grad Pula dodijeliti će potpore u
sektoru ribarstva za:
- izgradnju ribarske infrastrukture
- izradu projektne dokumentacije za izgradnju ribarske infrastrukture
- poticanje i pomoć u osnivanju i radu udruženja i drugih subjekata u ribarstvu
- sufinanciranja edukacije i prilagodbe sektora politici Europske unije u sektoru
ribarstva
Predviñena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 630.000,00 kuna za navedeno
razdoblje, a po godinama kako slijedi:
•
2013. godina - 30.000,00 kuna,
•
2014. godina - 100.000,00 kuna,
•
2015. godina - 500.000,00 kuna.

8. Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i
poljoprivredne zadruge
Tekuća donacija u novcu odobrit će se za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti
udruga, poljoprivredne zadruge i OPG-a koje se odnose na organizaciju izložbi i
sajmova, stručnih predavanja, studijskih putovanja. Ova sredstva se ostvaruju temeljem
podnijetog zahtjeva korisnika. Uz zahtjev se obavezno prilaže godišnji program rada
udruge, zadruge i druge pravne osobe.
Predviñena financijska sredstva za ovu mjeru iznose 30.000,00 kuna za navedeno
razdoblje, a po godinama kako slijedi:
•
2013. godina - 10.000,00 kuna,
•
2014. godina - 10.000,00 kuna,
•
2015. godina - 10.000,00 kuna.
Članak 3.
Sredstva iz članka 2. isplaćuju se temeljem zahtjeva i Odluke Gradonačelnika, a sve
sukladno odredbama ovog Programa.
Članak 4.
Ovim Programom prihvaća se Strateški program ruralnog razvoja Istarske županije
2008. do 2013. godine sa svim pripadajućim izmjenama i dopunama iste.
Članak 5.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama
Grada Pule.

Klasa: 022-05/13-01/66
Urbroj:
Pula,
GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Robert Cvek

OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 39. Statuta Grada Pula-Pola
(“Službene novine” Grada Pule, broj 7/09, 16/09, 12/11 i 01/13), Proračun Grada Pule za
2013. godinu (“Službene novine” Grada Pule, broj 11/12), članak 50. Zakona o potpori
poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 120/12 i 136/12) i članak 2.
Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne
potpore te o načinu voñenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom
razvoju („Narodne novine“ broj 16/13).
II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA KOJE SE UREĐUJE AKTOM
Predloženim Programom stvara se pravni i financijski okvir za dodjelu potpora
poljoprivredi i ruralnom razvoju, a sve sukladno Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom
razvoju („Narodne novine“ broj 120/12 i 136/12).
Naime, sukladno Pravilniku o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o
postojećim mjerama lokalne potpore te o načinu voñenja i sadržaju registra državnih potpora
poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 16/13) koji je donesen temeljem
Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 120/12 i 136/12),
potrebno je prijaviti mjere lokalne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Isto je učinjeno 28. veljače 2013. godine dopisom Klasa: 022-05/13-01/66, Urbroj:
2168/01-02-02-0267-13-5, na propisanim obrascima, te je Ministarstvo poljoprivrede svojim
dopisom od 13. svibnja 2013. godine Klasa: 011-02/13-01/32, Urbroj: 525-07/1158-13-426,
zatražilo nadopunu prijave na način da se dostavi pravni akt koji je donesen prije 30. lipnja
2013. godine, i razrada visine potpora po godinama, a sve kako bi se prijavljene mjere lokalne
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju smatrale postojećim potporama i mogle se
primjenjivati i u prijelaznom razdoblju, odnosno 2014. i 2015. godine, ukoliko ih odobri
Europska komisija, a u protivnom bi se predložene mjere lokalne potpore mogle primjenjivati
još samo 2013. godine.
Potpore iz članka 2. predloženog Programa dodjeljivati će se u razdoblju od 2013. do
2015. godine u ukupnom iznosu od 1.360.000,00 kuna i to kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sufinanciranje nabave sadnog materijala;
Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre;
Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta;
Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom
gospodarstvu;
Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj
proizvodnji;
Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju
poljoprivredne proizvodnje;
Unaprjeñivanje i povećanje konkurentnosti ribarstva;
Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i
poljoprivredne zadruge.

Potpore iz članka 2. predloženog Programa dodjeljivati će se sukladno uvjetima iz
prijedloga Programa.
Sukladno navedenom predlaže se usvajanje Programa potpore poljoprivredi i ruralnom
razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine.
III. PROCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU
AKTA
Za realizaciju navedenog Programa planirana su sredstva u proračunu Grada Pule za
razdoblje od 2013. do 2015. godine.
Akt pripremo:
Igor Fabris
Voditelj odsjeka za proračun i gospodarstvo

POMOĆNICA PROČELNICE
Barbara Batelić Lukšić

