
 

                  
  R E P U B L I K A    H R V A T S K A 

 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

               OPĆINA ĐURMANEC 

                OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:320-01/17-01/0002 

URBROJ:2140/02-01-17-3 

Đurmanec, 27. studeni 2017. 

 

 

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

Statuta Općine Đurmanec ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 8/13 i 6/14) i 

pozitivnom mišljenju Ministarstva poljoprivrede, Općinsko vijeće Općine Đurmanec, na 3. sjednici 

održanoj dana 27. studenoga 2017. godinu donijelo je 
 

 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI  

NA PODRUČJU OPĆINE ĐURMANEC ZA 2017. i 2018. GODINU 

 

 

OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 

 Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Đurmanec za 

razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te 

kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Đurmanec.  

Članak 2. 

 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 

2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis 

u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.  

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene 

poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz izvezene 

količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 

troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  

 Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih 

Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  

 



 

Članak 3. 

 

 Sukladno članku 2., točka e. Uredbe 1408/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena 

su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 

ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) 

preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

  

NAMJENA POTPORA 
 

Članak 4. 

 

 Općina Đurmanec će za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine 

dodjeljivati potpore u poljoprivredi za sljedeće aktivnosti: 

 

1. Kapitalna ulaganja u poljoprivredi (u daljnjem tekstu – Mjera 1.) 

 

2. Priprema projektne dokumentacije, savjetodavne usluge za izradu projekata (u 

daljnjem tekstu – Mjera 2.) 

 

 3. Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća (u daljnjem tekstu – Mjera 3.) 

 

4. Poticanje povećanja stočnog fonda (u daljnjem tekstu – Mjera 4.) 

 

5. Poticanje ekološke proizvodnje (u daljnjem tekstu – Mjera 5.). 

 

 Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2017. i 2018. 

godini. 

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za troškove 

PDV-a. 

  

Potpora općine Đurmanec isplaćivati će se korisnicima potpore temeljem ovoga Programa do 

utroška planiranih sredstava u proračunu općine Đurmanec za navedeno programsko razdoblje. 

 

PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA / KORISNICI POTPORA 

Članak 5. 

Korisnici potpore mogu biti: 

 obiteljska poljoprivredna gospodarstva,   

 obrtnici,  

 trgovačka društva i druge pravne osobe 



koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi 

ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu Krapinsko-zagorske županije, imaju prebivalište 

odnosno sjedište na području općine Đurmanec, realiziraju investiciju za koju traže potporu na 

području općine Đurmanec, a ispunjavaju i druge uvjete propisane ovim javnim pozivom. 

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I VISINA POTPORE  

Članak 6. 

Mjera 1.  

Kapitalna ulaganja u poljoprivredi 

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi izgradnje i opremanja objekata koji služe za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kupnje potpuno novog poljoprivrednog stroja, mehanizacije i 

opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.  

Izgradnja i opremanje objekata podrazumijeva izgradnju novog objekta, adaptaciju i uređenje 

postojećih objekata. 

 Potpuno novi strojevi, mehanizacija i oprema označavaju sredstva koja nikada ranije nisu 

korištena i koja fakturira direktno proizvođač (odnosno njegov zastupnik ili preprodavač).  

Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše 10.000,00 

kuna po korisniku godišnje. 

 Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati najmanje 

50% prihvatljivih troškova ulaganja, a što je dužan dokazati u izvješću o realizaciji ulaganja. 

 

 

Mjera 2. 

 Priprema projektne dokumentacije, savjetodavne usluge za izradu projekata 

 Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi pripreme projektne dokumentacije, troškovi 

savjetodavnih usluga, troškovi izrade poslovnog plana te troškovi pripreme dokumentacije za prijavu 

na natječaj za dobivanje sredstava iz područja poljoprivredne proizvodnje.  

Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše 5.000,00 

kuna po korisniku godišnje. 

Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati najmanje 

50% prihvatljivih troškova ulaganja, a što je dužan dokazati u izvješću o realizaciji ulaganja. 

 

 Mjera 3. 

 

Poticanje povećanja proizvodnje voća i povrća 

 

 Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi nabave sadnica voćaka, bobičastog voća te povrća 

u smislu povećanja postojeće proizvodnje. 

 Za dodjelu potpore se mogu javiti i OPG-a koja su se tek počela baviti poljoprivrednom 

proizvodnjom, ali prednost imaju korisnici koji se već bave tom vrstom poljoprivredne proizvodnje, 

odnosno mogu dokazati da su unatrag dvije godine već plasirali svoje proizvode na tržište, tj. da 

navedena poljoprivredna proizvodnja nije bila namijenjena vlastitim potrebama. 

Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše 5.000,00 

kuna po korisniku godišnje. 

Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati najmanje 

50% prihvatljivih troškova nabave sadnog materijala, a što je dužan dokazati u izvješću o realizaciji 

iste. 

 



 

 Mjera 4. 

 

Poticanje povećanja stočnog fonda 
 

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi nabave novih grla goveda – krava za rasplod i/ili 

proizvodnju mlijeka, (minimalno 1 grlo) te nabavka novih matičnih stada ovaca i koza, (najmanje 5+1 

komada) za povećanje postojećeg stočnog fonda. 

 Za dodjelu potpore se mogu javiti i OPG-a koja su se tek počela baviti poljoprivrednom 

proizvodnjom, ali prednost imaju korisnici koji se već bave tom vrstom poljoprivredne proizvodnje 

minimalno dvije godine, posjeduju određeni stočni fond, imaju upisane životinje u jedinstveni registar 

domaćih životinja, odnosno mogu dokazati da su unatrag dvije godine već plasirali svoje proizvode na 

tržište, tj. da navedena poljoprivredna proizvodnja nije bila namijenjena vlastitim potrebama. 

 Uvjet za ostvarivanje potpore jest da korisnik-uzgajivač nabavljenu stoku drži minimalno dvije 

godine, a za izlučivanje prije tog roka potrebno je dostaviti veterinarsku dokumentaciju. 

Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše 10.000,00 

kuna po korinsniku godišnje. 

 Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati najmanje 

50% prihvatljivih troškova nabave novog stočnog fonda, a što je dužan dokazati u izvješću o 

realizaciji iste. 

 

 Mjera 5. 

 

Poticanje ekološke proizvodnje 
  

Prihvatljivi troškovi u ovoj mjeri su troškovi stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja 

sukladnosti u ekološkoj proizvodnji voća i povrća odnosno svi troškovi do dobivanja EKO-znaka. 

Korisnici sredstava potpore za poticanje ekološke proizvodnje su poljoprivredna gospodarstva 

sa sjedištem odnosno prebivalištem na području općine Đurmanec upisana u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava. 

 Maksimalan iznos potpore po korisniku je do 50% prihvatljivih troškova, ali najviše 3.000,00 

kuna po korisniku godišnje. 

 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 7.  

 

Načelnik Općine Đurmanec objavit će javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem 

medija, oglasne ploče i internet stranice Općine Đurmanec, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak 

podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom. 

Načelnik Općine Đurmanec osnovat će Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi čiji su 

zadaci: 

- pregled i ocjena pristiglih zahtjeva za dodjelu potpora, 

- utvrđivanje prijedloga liste podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz ovog Programa te 

iznosa potpora za dodjelu, 

- provođenje nadzora u svrhu provjere istinitosti dostavljene dokumentacije i namjenskog 

trošenja odobrenih sredstava od strane korisnika. 

  

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti zahtjeve za dodjelu potpora za različite aktivnosti, ali 

potporu mogu ostvariti samo za jednu od aktivnosti u tekućoj godini.  

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi općinski 

načelnik te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku.   

 

 



 

Članak 8. 

 

Odobrene potpore u poljoprivredi su bespovratna novčana sredstva iz Proračuna Općine 

Đurmanec za ulaganja u poljoprivredi na području općine Đurmanec u tekućoj proračunskoj godini, ali 

iznimno, u slučaju nedostatka financijskih sredstava isplatu odobrene potpore moguće je izvršiti i u 

sljedećoj proračunskoj godini u okviru planiranih sredstava za tu namjenu. 

Isplata sredstava odobrene potpore u iznosu većem od 5.000,00 kn uslijedit će nakon što 

korisnik potpore dostavi sredstvo osiguranja povrata potpore u slučaju nenamjenskog trošenja, u 

obliku bjanko zadužnice. 

 

Članak 9. 

 

 Korisnici potpora temeljem ovog Programa moraju imati: 

 

-  podmirene dospjele obveze prema Općini Đurmanec, 

- podmirene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima 

evidenciju vodi Porezna uprava. 

 Okolnosti iz prethodnog stavka dokazuju se prilikom podnošenja zahtjeva. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti  koji je 

dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri 

fiskalne godine te se ta gornja granica  primjenjuje  bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti 

izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 

KONTROLA  

Članak 10. 

 

Korisnik potpore dužan je Općini Đurmanec dostaviti pisano izvješće o realizaciji aktivnosti za 

koju je dodijeljena potpora, koje sadrži prikaz utroška dodijeljene potpore, preslike računa 

ispostavljenih od strane dobavljača korisniku potpore, kao i dokaze o izvršenim plaćanjima od strane 

korisnika potpore. 

 Korisnik potpore iz ovog Programa dužan je u svakom trenutku omogućiti uvid u utrošak 

sredstava od strane Općine Đurmanec u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije i 

namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava.  

 

POVRAT SREDSTAVA 

Članak 11. 

 

Ukoliko korisnik potpore ne dostavi izvješće o realizaciji ili ne dokaže namjensko trošenje 

odobrenih sredstava ili se prilikom provođenja nadzora iz prethodnog stavka utvrdi nepravilnost, 

korisnik potpore iz ovog Programa dužan je odobrena sredstva vratiti na žiro račun Općine Đurmanec 

u roku od 15 (petnaest) dana od dana utvrđivanja nepravilnosti te isti neće imati pravo na dodjelu 

bespovratnih sredstava iz Proračuna Općine Đurmanec u narednih 5 (pet) godina.  

 

Korisnik odobrene potpore u iznosu većem od 5.000,00 kn dužan je prije sklapanja ugovora 

dostaviti sredstvo osiguranja povrata potpore u slučaju nenamjenskog trošenja, u obliku bjanko 

zadužnice na iznos koji pokriva minimalno visinu odobrene potpore. 

 

 



 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 12. 

 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko-

zagorske županije“ te dobivanjem pozitivnog mišljenja od strane Ministarstva poljoprivrede RH. 

 

     

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: 

                                      Josip Petrović, ing. prom. 

 


