
                 
 

REPUBLIKA   HRVATSKA 

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA                                                    

  OPĆINA DRAGANIĆ  
   OPĆINSKO VIJEĆE            

                                                     

KLASA: 320-01/18-01/01 
URBROJ: 2133/08-01-18-1 

Draganić, 08. veljače 2018. g. 

 

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi  („Narodne novine“ broj 30/15) te članka 32. 

Statuta Općine Draganić („ Glasnik Karlovačke županije“,  broj 18/13 i 59/13) i („Glasnik Općine 

Draganić“ 4/15),  Općinsko vijeće Općine Draganić na 05. sjednici održanoj dana 08. veljače 2018. 

godine, donijelo je  

IZMJENE i DOPUNE 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI 
NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2018. GODINU 

 

Članak 1. 

 

 U Programu poticanja poljoprivrede na području Općine Draganić za 2018. g. (Glasnik 

Karlovačke Županije 42/2017), u točci III, stavku 1. dodaje se podtočke 6., 7. i  8.  koje glase: 

„6. sufinanciranje pčelarstva 

 7. sufinanciranje konjogojstva 

 8. sufinanciranje uzgoja magaraca“ 

 

Članak 2. 

 

Iza točke VIII dodaju se nove točke IX, X i XI koje glase: 

„ IX.  SUFINANCIRANJE PČELARSTVA 

Korisnici sredstava potpore za sufinanciranje pčelarstva su fizičke i pravne osobe sa prebivalištem, 

odnosno sjedištem na području Općine Draganić, upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i 

imaju na području Općine Draganić  pčelinje zajednice (košnice). 

Potpora se odobrava u iznosu od 30,00 kn po pčelinjoj zajednici (košnici) a može iznositi najviše do 

2.000,00 kn po korisniku godišnje. 

 

X. SUFINANCIRANJE KONJOGOJSTVA 

Korisnici sredstava potpore za sufinanciranje konjogojstva su vlasnici konja pod selekcijskim 

obuhvatom koji imaju prebivalište  na području Općine Draganić i upisani  su u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava te  imaju na području Općine Draganić najmanje jedno uvjetno grlo. 

Potpora se odobrava u iznosu od 200,00 kn po jednom uvjetnom grlu  a može iznositi najviše do 

2.000,00 kn po korisniku godišnje. 

 

XI. SUFINANCIRANJE UZGOJA I DRŽANJA MAGARACA 

Korisnici sredstava potpore za sufinanciranje  uzgoja i držanja magaraca su vlasnici magaraca pod 

selekcijskim obuhvatom koji imaju prebivalište  na području Općine Draganić i upisani  su u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava te  imaju na području Općine Draganić najmanje jedno uvjetno grlo. 



Potpora se odobrava u iznosu od 200,00 kn po jednom uvjetnom grlu  a može iznositi najviše do 

2.000,00 kn po korisniku godišnje.“ 

Dosadašnje točke od IX do XII, postaju nove točke od XII do XV. 

 

 

Članak 3. 

 

Ove izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 

2018. g.  stupaju na snagu osmog  dana od dana objave u  „Glasniku Karlovačke županije“ a prije 

početka njegove primjene za iste mora biti pribavljeno pozitivno mišljenje od strane Ministarstva 

poljoprivrede RH.  

 

 

 

 

 

  PREDSJEDNIK 

         OPĆINSKOG  VIJEĆA  

 

                                                                                                     Davor Grdošić, dr. med., spec. ortoped. 


