REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
Gradonačelnik
KLASA: 320-01/13-01/05
URBROJ: 2167/01-09/01-13-2
Poreč-Parenzo, 26. lipanj 2013.
Na temelju članka 50. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne
novine", broj 120/12 i 136/12), članka 2. Pravilnika o načinu prijavljivanja i prikupljanja
podataka o postojećim mjerama lokalne potpore, te o načinu vođenja i sadržaju registra
državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 16/13), te članka
53. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo" broj 2/13),
Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo je na prijedlog Upravnog odjela za proračun i
gospodarstvo (KLASA: 320-01/13-01/04, URBROJ: 2167/01-03/11-13-1 od 20.06.2013.)
dana 26. lipnja 2013. godine donio

PROGRAM
POTPORE POLJOPRIVREDI GRADA POREČA-PARENZO
ZA RAZDOBLJE 2013. – 2015. GODINE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom potpore poljoprivredi Grada Poreča-Parenzo za razdoblje 2013. – 2015.
godine (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere za unaprjeđenje poljoprivrede,
temeljem kojih se iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo dodjeljuju nepovratna financijska
sredstva i potiču ulaganja u razvoj poljoprivrede. Programom se načelno uređuju uvjeti i
kriteriji za ostvarivanje potpora pri realizaciji projekata iz poljoprivrede.
Članak 2.
Najvažniji ciljevi ovog Programa 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 području Grada
Poreča-Parenzo.

Članak 3.
Kao prioritetne mjere za ostvarenje najvažnijih ciljeva iz prethodnog članka utvrđuju
se:
1. održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta na cijelom području gospodarenja putem
poticanja ekološke proizvodnje i kultiviranja poljoprivrednog zemljišta,
2. poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača kroz, zadruge,
proizvođačke organizacije, udruge i lokalnu akcijsku grupu radi povećanja njihove
konkurentnosti, zajedničkog nastupa na tržištima i podizanje kvalitete poljoprivrednih
proizvoda,
3. poboljšanje kvalitete života na cijelom području grada Poreča-Parenzo putem potpora
poljoprivredi.

II. POTPORE POLJOPRIVREDI
Članak 4.
Korisnici potpora iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu i projekcije
Proračuna za 2014. i 2015. godinu mogu biti udruge, zadruge, obrti i trgovačka društva (mala
i srednja) koji posluju na području grada Poreča-Parenzo te obiteljska poljoprivredna
gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, s prebivalištem na
području grada Poreča-Parenzo.
Članak 5.
U Proračunu Grada Poreča-Parenzo za 2013. godinu osigurana su sredstva za potpore
razvoju poljoprivrede na području grada Poreča-Parenzo u iznosu od 575.000,00 kn.
U mjere poticanja razvoja poljoprivrede ubrajaju se:
1. sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre radi odobrenja
kredita porečkim poljoprivrednicima po povoljnijim uvjetima – 50.000,00 kuna
2. sufinanciranje nabave sadnica za poljoprivrednike s područja grada Poreča –
100.000,00 kuna
3. sufinanciranje rada poljoprivrednih udruga (Udruga "Agro-Poreč" i Udruga pčelara
"Nektar") – 140.000,00 kuna
4. sufinanciranje otplate kredita za kupnju sadnica za poljoprivrednike s područja grada
Poreča – 165.000,00 kuna
5. sufinanciranje projekta navodnjavanja na Poreštini – 100.000,00 kuna
6. sufinanciranje projekta gospodarske valorizacije sorte maslina "Porečka rosulja" –
20.000,00 kuna
Članak 6.
Sukladno usvojenim projekcijama za 2014. i 2015. godinu (568.000,00 kuna u 2014. i
561.000,00 kuna u 2015. godini), te financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna
provoditi će se mjere iz članka 5. ovog Programa.

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Članak 7.
Zahtjevi za potpore podnose se Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo Grada
Poreča-Parenzo tijekom cijele godine, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća, odnosno do
utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi na području grada Poreča-Parenzo u
razdoblju 2013. – 2015. godine osiguravaju se iz Proračuna Grada Poreča-Parenzo sukladno
financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna.
Članak 9.
Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za proračun i gospodarstvo.
Članak 10.
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška
dobivene potpore.
Članak 11.
Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku
Grada Poreča-Parenzo".

GRADONAČELNIK
Edi Štifanić

DOSTAVITI:
1. Upravnom odjelu za proračun i gospodarstvo –
pročelnici, ovdje
2. Pismohrana, ovdje.

