
  

             
REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA  

OPĆINA JOSIPDOL  

OPĆINSKO VIJEĆE 

  

KLASA: 320-01/21-01/10 

URBROJ: 2133/13-04-21-3   

Josipdol, 29. prosinca 2021. 

  

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

(''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 

150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 30. Statuta Općine 

Josipdol ("Glasnik Karlovačke županije", broj 12/21), Općinsko vijeće Općine Josipdol, na 5. 

sjednici održanoj dana 29. prosinca 2021. godine, donosi  

   

PROGRAM POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU  

OPĆINE JOSIPDOL ZA 2022. GODINU  
  

I. OPĆE ODREDBE  

  

Članak 1. 

  

Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuju   se mjere za  unapređenje  poljoprivrede i ruralnog razvoja, temeljem 

kojih se iz Proračuna Općine Josipdol  dodjeljuju bespovratna financijska sredstva i potiču 

ulaganja u razvoj ruralnog prostora. Programom se načelno uređuju uvjeti i kriteriji za 

ostvarivanje potpora pri realizaciji projekata iz poljoprivrede.  

  

Članak 2. 

  

Najvažniji ciljevi ovog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Josipdol 

za 2022. godinu  su:  

1. Bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne 

proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju 

hrane.  

2. Povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava i drugih robnih proizvođača iz 

poljoprivrede.  

3. Podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom  području  

općine Josipdol.  

  

  

Članak 3. 

  

Kao prioritetne mjere za ostvarenje najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju se:  



1. Održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području težih uvjeta 

gospodarenja putem poticanja ekološke proizvodnje i kultiviranje poljoprivrednog zemljišta  

2. Provedba postupaka registracije oznake zemljopisnog podrijetla za određene 

(autohtone) povrtlarske kulture  

3. Poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača kroz klastere, zadruge, 

proizvođačke organizacije, udruge i lokalne akcijske grupe radi povećanja njihove 

konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima i podizanja kvalitete poljoprivrednih 

proizvoda.  

4. Poboljšanje kvalitete života na cijelom ruralnom području putem potpora razvoju 

malom gospodarstvu iz poljoprivrede, razvoju seoskog turizma i poboljšanju komunalne 

infrastrukture.  

   

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI  

  

Članak 4. 

  

Korisnici potpora iz proračuna Općine Josipdol  u 2022. godini mogu biti poljoprivredna 

gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište odnosno 

prebivalište na području Općine Josipdol, te poljoprivredne površine na području općine 

Josipdol. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeći subjekti iz poljoprivrede: obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti.  

  

Članak 5. 

  

Za potpore razvitku poljoprivrede i ruralnom razvoju na području Općine Josipdol iz 

proračuna Općine Josipdol, osigurana su financijska sredstva u iznosu 150.000,00 kuna. 

Sredstva se osiguravaju za slijedeće potpore:  

1. Ekološka poljoprivreda  

2. Popravljanje kvalitete tla  

3. Navodnjavanje poljoprivrednih površina  

4. Uzgoj pčelinjih zajednica  

5. Osiguranje usjeva, nasada i stoke  

6. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika  

7. Prezentacija projekata na sajmovima i izložbama  

8. Sufinanciranje aktivnosti udruga i zadruga iz poljoprivrede  

9. Umjetno osjemenjivanje krava i krmača  

10. Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na poljoprivrednim kulturama i 

objektima namijenjenim poljoprivrednoj proizvodnji  

11. Provedba Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na 

području općine Josipdol   

   

III. KRITERIJI I MJERILA ZA SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI I RURALNOM 

RAZVOJU  
  

Članak 6. 

  



Ekološka poljoprivreda 

  

Općina Josipdol  će registriranim ekološkim proizvođačima subvencionirati 50 %  izdataka 

stručnog nadzora u prijelaznom razdoblju iz konvencionalnog u ekološku proizvodnju. 

Maksimalni iznos subvencije 1.000,00 kuna po korisniku godišnje.  

  

Popravljanje kvalitete tla  
 

Za popravljanje kvalitete tla, Općina Josipdol će poljoprivrednim gospodarstvima 

subvencionirati izdatke za pedološku analizu i kalcizaciju tla. Izdaci za analizu tla 

subvencioniraju se najviše do 150,00 kuna po uzorku uz podmirenje troškova izdavanja 

posjedovnog lista.  

   

Navodnjavanje poljoprivrednih površina  
 

Općina Josipdol će iz svojeg proračuna subvencionirati izdatke nabave opreme za 

navodnjavanje u voćarskoj i povrćarskoj proizvodnji do 20 %  cijene opreme, odnosno najviše 

do 1.000,00 kuna po gospodarstvu godišnje. Površine koje se navodnjavaju moraju biti na 

području  Općine Josipdol  

U tijeku 2022. godine Općina Josipdol  će zajedno s trgovačkim društvom „Hrvatske vode“ 

poduzeti mjere za uređivanje sustavnog korištenja voda iz javnih vodotoka za navodnjavanje 

poljoprivrednih površina. U tom smislu odredit će se i urediti lokacije za punjenje cisterni, 

ustanoviti evidencije i naknadu za korištenje javnih vodotoka sukladno važećim zakonskim 

propisima.  

  

Uzgoj pčelinjih zajednica  
 

Općina Josipdol će za poticanje proizvodnje meda i proizvoda na bazi meda  subvencionirati 

slijedeće izdatke proizvođačima meda s područja Općine Josipdol:  

·  Analizu meda  

·  Nabavku lijekova za sprječavanje bolesti pčelinjih zajednica  

·  Izdatke za certifikaciju meda i proizvoda na bazi meda  

· Nabavku opreme za držanje i uzgoj pčelinjih zajednica (košnice, okviri, inventar za vaganje i 

vrcanje)  

Ukupni izdatci za sve vrste potpora kod uzgoja pčelinjih zajednica subvencioniraju se do 20  

% dokumentiranih izdataka, a najviše do 1.000,00 kuna  godišnje po korisniku subvencije.  

  

Osiguranje usjeva, nasada i stoke 

  

Poljoprivredna gospodarstva s području Općine Josipdol  subvencionirat će se s 15 %  premije 

osiguranja usjeva, nasada i stoke. Subvencija će se plaćati osiguravajućem društvu temeljem 

računa i police osiguranja zaključenog s poljoprivrednim gospodarstvom. Predmeti osiguranja 

moraju biti na području  Općine Josipdol. Maksimalni iznos subvencije 1.000,00 kuna korisniku 

godišnje.  

  

Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika  
 

Sredstvima iz proračuna Općine Josipdol subvencionirat će se izdatci za edukaciju i stručno 

osposobljavanje poljoprivrednika za rad na poljoprivrednim gospodarstvima. Subvencionirat će 

se troškovi tečaja za stjecanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na 



poljoprivrednim gospodarstvima uz uvjet da se upisuju u radnu knjižicu ili su zakonom 

propisani. Iznos subvencije: do 25 % dokumentiranih izdataka za troškova izobrazbe, a najviše 

do 1.000,00 kuna po polazniku.  

  

Prezentacija projekata na sajmovima i izložbama  
 

Iz proračuna Općine Josipdol  poljoprivrednicima će se subvencionirati dio izdataka za 

sudjelovanje na sajmovima i izložbama na kojima se prezentiraju poljoprivredni programi. 

Izdatci se će se subvencionirati  prema dokumentiranim troškovima. Iznos subvencije: do 25%  

dokumentiranih troškova, a najviše do 500,00 kuna po poljoprivredniku godišnje.  

  

Sufinanciranje aktivnosti udruga i zadruga iz poljoprivrede  
 

Iz  proračuna  Općine Josipdol   sufinancirati će  aktivnosti za  udruge i zadruge.  

Zadruge i udruge u sustavu potpora dužne su prije korištenja potpora, dostavljati godišnje 

Programe aktivnosti udruga i zadruga s planovima izdataka, a protekom kalendarske godine  

Izvješće o utrošenim potporama sukladno Programima aktivnosti.  

 

Umjetno osjemenjivanje krava i krmača  
 

Općina Josipdol  će iz Proračuna  subvencionirati izdatke poljoprivrednika za umjetno 

osjemenjivanje krava i krmača do 380,00 kuna za prvo  osjemenjivanje, jednom godišnje. 

Potrebna dokumentacija: zahtjev korisnika poticaja, račun o izvršenoj usluzi osjemenjivanja, 

preslika osobne iskaznice ili registracije. Subvencija će se isplaćivati na račun korisnika 

poticaja.  

  

Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda  
 

Financijskim sredstvima iz proračuna Općine Josipdol  pružat će se pomoć poljoprivrednim 

gospodarstvima za djelomično ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na 

poljoprivrednim kulturama i objektima namijenjenim poljoprivrednoj proizvodnji. Pomoć će se 

isplaćivati poljoprivrednim gospodarstvima koja u zakonskom roku i na propisanom obrascu 

prijave štetu od elementarne nepogode, pod uvjetom da se ista proglasi na području ili dijelu  

Općine Josipdol  

  

Program potpore pčelarima 

  

Iz proračuna Općine Josipdol sufinancirat će se nabava opreme pčelarima.  

   

Plan ukupnih izdataka za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju iz proračuna  

Općine Josipdol za 2022. godinu  
  

R.br.  Vrsta potpore  Plan u 2022. g.  

1.  Ekološka poljoprivreda  5.000,00  

2.  Popravljanje kvalitete tla  5.000,00  

3.  Navodnjavanje poljoprivrednih površina  5.000,00  

4.  Uzgoj pčelinjih zajednica  15.000,00  

5.  Osiguranje usjeva, nasada i stoke  5.000,00  

6.  Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika  5.000,00  



7.  Prezentacija projekata na sajmovima i izložbama  5.000,00  

8.  Sufinanciranje aktivnosti udruga i zadruga iz poljoprivrede  5.000,00  

9.  Umjetno osjemenjivanje krava i krmača  40.000,00  

10.  Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda na 

poljoprivrednim kulturama i objektima namijenjenim 

poljoprivrednoj proizvodnji  

10.000,00  

11.  Program potpore pčelarima  20.000,00  

  Ukupno  120.000,00  

  

 IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA  

  

Članak 8. 

  

Zahtjevi za sve oblike potpora podnose se nadležnom upravnom odjelu općine Josipdol 

tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a odobravaju se do 31. prosinca 

tekuće godine. Detaljniji kriteriji i mjerila za ostvarivanje potpore, pravdajuća dokumentacija i 

obrazac Zahtjeva, uredit će se posebnom Odlukom Općinskog načelnika.   

  

V. ZAKLJUČNE ODREDBE  

  

Članak 9. 

  

Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 

Josipdol  za 2022. godinu osiguravaju se iz Proračuna Općine Josipdol.  

  

Članak 10. 

  

Općina Josipdol  će u provođenju ovog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom 

razvoju i nadalje predlagati i poduzimati mjere kojima će se ubrzati razvitak gospodarskih 

subjekata iz poljoprivrede, zapošljavanje novih radnika, bolje korištenje zemljišnih površina i 

viši standard stanovništva u  Općini Josipdol.  

  

Članak 11. 

  

Ovaj Program će se objaviti u ''Glasniku Karlovačke županije'', a stupa na snagu 1. 

siječnja 2022. godine.  

  

  

                    Predsjednica Općinskog vijeća 

 

                                                                                               

                                                                                                  Anđelina Božičević 


