REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKI GRĐEVAC
OPĆINSKO VIJEĆE

Klasa: 320-01/21-01/7
Ur.broj: 2127/02-01-20-1
Veliki Grđevac, 27. listopada 2021.
Na temelju odredbe članka 9. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine'' 118/18 i 42/20), odredbe članka
51. Statuta Općine Veliki Grđevac („Službeni glasnik broj 5/09) i članka 57. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Veliki Grđevac („Službeni glasnik broj 5/09), Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac na 4 . sjednici održanoj dana
27. listopada 2021. godine, donosi

PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI
OPĆINE VELIKI GRĐEVAC ZA 2021. GODINU
Članak 1.
Programom potpora male vrijednosti u poljoprivredi Općine Veliki Grđevac za 2021. godinu (u daljnjem
tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti i mjere u poljoprivredi za koje će Općina Veliki Grđevac u 2021. godini
dodjeljivati potpore u obliku bespovratnih novčanih sredstava te kriteriji i postupak dodjele istih.

Članak 2.
Sredstva po ovom Programu dodjeljuju se kao potpore male vrijednosti sukladno pravilima EU o pružanju državne
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, Uredba Komisije (EU) 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 (SL
L. 352, 24.12.2013) i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom
sektoru (SL.LI 51/1, 22.2.2019) (dalje u tekstu Uredba: de minimis).
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodjeljene poduzetnicima
(obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ) 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. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znaći proizvod iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju
Europske Unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se kao potpore male vrijednosti
sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije
(EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
Unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.
Članak 3.
Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete i sjedište na području Općine Veliki Grđevac i bez nepodmirenih
su obveza prema općini Veliki Grđevac.
Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumjevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG/PG), obrti i
trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Članak 4.
Sukladno članku 2. ,točke 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2. ,točke 2. Uredbe 1407/2013 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 imenovatiili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tjela
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.
Članak 5.
Potpore iz članka 1. ovog Programa Općine Veliki Grđevac dodjeljivat će se u 2021. godini u skladu s proračunskim
mogućnostima kako slijedi:
Sukladno Uredbi 1408/2013:
Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA
1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva i trajnih nasada
1.2. Kontrola plodnosti tla
Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1. Očuvanje pčelinjeg fonda
2.2. Potpora za umjetno osjemenjivanje junica i krava
2.3. Potpora za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača

MJERA 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti

Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA
1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troška godišnje police osiguranja
poljoprivrednih usjeva i trajnih nasada putem osiguravajućih kuća.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju
sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu
može koristiti samo nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 500,00 kn ili 25% visine premije osiguranja.
1.2. Kontrola plodnosti tla
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova kontrole plodnosti tla.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju
sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza ptema Općini Veliki Grđevac. Potporu
može koristiti samo nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za
ostvarenje potpore korisnik mora priložiti račun ovlaštenog laboratorija, osobnu iskaznicu, žiro ili tekući račun
korisnika te izjavu o dobivenim potporama male vrijednosti.
Iznos novčane potpore po jednom uzorku iznosi 200,00 kuna za korisnike usluge ovlaštenog laboratorija za
ispitivanje kontrole plodnosti tla .
Maksimalan iznos sredstava potpre po jednom korisniku iznosi do 1.000,00 kn u jednoj kalendarskoj godini.

Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1.

Očuvanje pčelinjeg fonda

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja su upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog
pčelarskog saveza radi očuvanja pčelarskog fonda.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju
sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac u cilju
očuvanja pčelinjeg fonda na području općine Veliki Grđevac te stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih
proizvoda. Korisnici potpore moraju imati prebivalište na području Općine Veliki Grđevac. Kao dokaz za ostvarenje
potpore korisnik mora priložiti dokaz o broju pčelinjih zajednica, dokaz o upisu u Evidenciju pčelara i pčelinjaka
Hrvatskog pčelarskog saveza, osobnu iskaznicu, žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama

male vrijednosti.
Novčana potpora iznosi 50,00 kn po pčelinjoj zajednici, a maksimalan iznos potpore po jednom korisniku iznosi
1.500,00 kn u kalendarskoj godini.
2.2.

Potpora za umjetno osjemenjivanje junica i krava

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova umjetnog osjemenjivanja krava i
junica upisanih u JRDŽ.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju
sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu
može koristiti samo nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za
ostvarenje potpore korisnik mora priložiti račun ili potvrdu o umjetnom osjemenjivanju u tekućoj godini, osobnu
iskaznicu, dokaz o brojnom stanju krava i junica, žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o dobivenim potporama
male vrijednosti.
Visina potpore iznosi 100,00 kn po prvom osjemenjivanju. Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku
iznosi do 2.000,00 kn u kalendarskoj godini za uslugu umjetnog osjemenjivanja.
2.4. Potpora za umjetno osjemenjivanje nazimica i krmača
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima za pokriće dijela troškova umjetnog osjemenjivanja krmača
i nazimica upisanih u JRDŽ.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju
sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac. Potporu
može koristiti samo nositelj ili jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini. Kao dokaz za
ostvarenje potpore korisnik mora priložiti račun za kupljeno sjeme ili potvrdu o umjetnom osjemenjivanju u tekućoj
godini, osobnu iskaznicu, dokaz o brojnom stanju krmača i nazimica, žiro ili tekući račun korisnika te izjavu o
dobivenim potporama male vrijednosti.
Visna potpore iznosi 60,00 kn po osjemenjivanju. Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi
do 2.000,00 kn u kalendarskoj godini za uslugu umjetnog osjemenjivanja.

MJERA 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima, upisamih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji imaju
sjedište na području Općine Veliki Grđevac i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Veliki Grđevac za pokriće
troškova edukacije, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti. Potporu može koristiti samo nositelj ili
jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50 % od ukupnih troškova edukacije, a najviše
do 200,00 kn u jednoj kalendarskoj godini.

POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 6.
Općinski načelnik Općine Veliki Grđevac donijet će Odluku o subvencioniranju pojedinih potpora na području
Općine Veliki Grđevac i imenovati Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na
području Općine Veliki Grđevac, čiji su zadaci pregled i ocjena pristiglih zahtjeva i utvrđivanje prijedloga iznosa
dodjele potpora, a koji će ujedno objaviti javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče i
Internet stranica Općine Veliki Grđevac, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak za dodjelu potpora s pripadajućom
dokumentacijom.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi Općinski načelnik Općine Veliki
Grđevac te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku.
Članak 7.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodjeljen jednom poduzetniku
na smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje
bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Članak 8.
1. Potpore se dodjeljuju:
(a) u naravi;
(b) na temelju povrata stvarnih troškova koje je imao korisnik.
2.
3.

Intenzitet potpore je najviše 5.000,00 kuna po korisniku ukoliko koristi više mjera.
Troškovi PDV-a nisu prihvatljivi ukoliko je isti povrativ.
Članak 9.

Sredstva za provedbu ovog Programa planirana su u Proračunu Općine Veliki Grđevac za 2021. godinu u
ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna.
Članak 10.
Općina Veliki Grđevac na svojoj web stranici i oglasnoj ploči objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za
odobravanje potpora po Mjerama iz ovog Programa u kojem će se definirati uvjeti, potrebna dokumentacija i način
podnošenja zahtjeva.
Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliki Grđevac do utroška
sredstava planiranih za proračunsku godinu, a najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.
Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, odnosno jedan prijavitelj jednom u toku jedne
kalendarske godine.
Članak 11.
U postupku ocjene prijave, Jedinstveni upravni odjel Općine Veliki Grđevac utvrđuje da li su za dodjelu potpore
ispunjeni uvjeti propisani javnim pozivom, po potrebi obavlja terensku provjeru, daje prijedlog odluke o dodjeli
načelniku, a odluka načelnika o dodjeli potpore dostavlja se korisniku potpore, čime se potpora smatra
dodijeljenom, bez obzira na vrijeme isplate.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Na ovaj Program Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske mora dati prethodno Mišljenje o usklađenosti
prijedloga potpora male vrijednosti sukladno članku 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine'' 118/18 i 42/20).
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u ''Službenom glasniku Općine Veliki Grđevac''

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zvonimir Nejedli

