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REPUBLIKA HRVATSKA 

Bjelovarsko bilogorska županija 

GRAD GRUBIŠNO POLJE 
Gradsko vijeće 

Klasa: 402-07/18-01/3 
Urbroj: 2127/01-02/01-18-10 

Grubišno Polje, 16. ožujka 2018. 
 
 

Na temelju članka 37. Statuta Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada 
Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i 01/18) i članka 5. Program potpora poljoprivredi na 
području Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga 
Polja, broj 02/18), Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici, održanoj 16. 
ožujka 2018., donijelo je  
 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava 

za sufinanciranje dijela troškova za biljnu proizvodnju  
na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima 

 
I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom razrađuju subvencije, korisnici i namjena korištenja  sredstava, te 
kriteriji za utvrđivanje iznosa i postupak odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih 
sredstava za sufinanciranje dijela troškova za biljnu proizvodnu na obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima za područje Grada Grubišnoga Polja, i to: 

 Osiguranje poljoprivrednih usjeva 

 Kontrola plodnosti tla 

 Nabava i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo 

 Nabava i postavljanje sustava i opreme za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče u 
voćarstvu i ostale opreme u voćarstvu 

 Navodnjavanje. 
 

Članak 2. 
Subvencije obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima planiraju se u okviru Proračuna 
Grada Grubišnoga Polja za tekuću proračunsku godinu. 
 
II  KORISNICI SUBVENCIJA 

Članak 3. 
Korisnici subvencije su obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, te 
ispunjavaju i druge uvjete i kriterije iz ovog Pravilnika. 

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne 

djelatnosti. 
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III  NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA 
Članak 4. 

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje dijela troškova za: 

- Mjeru 1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva za tekuću godinu - obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su 
registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 

- Mjeru 1.2. Kontrolu plodnosti tla - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na 
području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne 
djelatnosti, 

 Mjeru 1.3. Nabavu i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo - 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja 
su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, imaju postojeći, i/ili nabave novi 
plastenik i/ili staklenik min. površine 200 m² 

- Mjeru 1.4. Nabavu i postavljanje sustava i opreme za zaštitu višegodišnjih nasada od 
tuče u voćarstvu i ostale opreme u voćarstvu - obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima na području Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti i imaju voćnjak minimalne površine 0,5 ha. 

- Mjeru 1.5 Navodnjavanje - obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima na području 
Grada Grubišnoga Polja koja su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

   
IV. KRITERIJI ZA DODJELU SUBVENCIJA I IZNOS SUBVENCIJE 

Članak 5. 
Subvencije se dodjeljuju obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima: 

- upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
- koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja, 
- koja  imaju svoj matični broj domaćinstva (MIBPG), 
- koja se bave određenom poljoprivrednom proizvodnjom, povrtlarskom ili cvjećarskom 

proizvodnjom u postojećem plasteniku minimalne površine 200 m² ili voćarskom 
proizvodnjom u voćnjaku minimalne površine 0,5 ha 

- koja posluju preko žiro-računa, 
- koja nemaju dugovanja prema Gradu Grubišnom Polju. 

 

Subvencije po ovim mjerama odobravaju se u iznosu: 
- 50 % iznosa plaćenog računa za policu osiguranja poljoprivrednih usjeva za tekuću 

godinu ali maksimalno do 750,00 kn po jednom korisniku, 
- 200,00 kn za pokriće dijela računa kontrole plodnosti tla ali maksimalno do 1.000,00 kn 

po jednom korisniku, 
- 50 % iznosa za nabavu i postavljanje novog plastenika minimalne površine 200 m², 

odnosno 30% iznosa za nabavu opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo, ali maksimalno 
do 10.000,00 kn po jednom korisniku, 

- subvencija za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i ostale opreme u voćarstvu 
odobrava se u iznosu 50% troška, a najviše do 6.000,00 kuna po jednom korisniku, za 
troškove nabave protugradnih mreža i ostale opreme te postavljanja sustava zaštite. 

- 50 % iznosa plaćenog računa za sufinanciranje navodnjavanja, odnosno troškova 
naknade za korištenje voda ali maksimalno do 500,00 kn po jednom korisniku u tekućoj 
godini. 

 

Neprihvatljivi troškovi su: 
- troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ, 
- obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.). 
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Članak 6.  
Uz zahtjev za dodjelu subvencije nositelj OPG-a prilaže sljedeću dokumentaciju: 

1. Popunjen obrazac za dodjelu subvencije sa Izjavom o iznosu dosadašnjih primljenih 
potpora male vrijednosti u poljoprivredi, i slijedećim podacima: 

 podatke o žiro-računu (IBAN-u), 

 vrstom poljoprivredne proizvodnje kojom se OPG bavi - sektor, 
2. Presliku identifikacijskog dokumenta (osobne iskaznice, zelene iskaznice), 
3. Presliku Obrazaca 1. Zahtjeva za potporu iz Agroneta, 
4. Potvrdu da nema nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Grubišnom Polju 

(istu po službenoj dužnosti traži UO za gospodarstvo Grada), 
5. Presliku računa o izvršenom plaćanju za nabavu – kupnju. 

 
V.  POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 

Članak 7. 
Gradonačelnik za svaku godinu donosi odluke o subvencioniranju pojedinih potpora na 
području Grada Grubišnoga Polja, a Javni poziv za dodjelu subvencija  raspisuje 
Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na području 
Grada Grubišnoga Polja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kojeg imenuje Gradonačelnik 
Grada Grubišnoga Polja. 

Po objavi Javnog  poziva zahtjevi se zaprimaju do 30. listopada tekuće godine. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za 
gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja ili na internet stranici Grada Grubišnoga Polja. 

Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju podnosi se Povjerenstvu. 

Povjerenstvo u pravilu može imati 3 do 5 članova. 

Član Povjerenstva može biti:  
1. Zamjenik Gradonačelnika Grada Grubišnoga Polja – predsjednik, 
2. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja – zamjenik 

predsjednika, 
3. Pročelnik Upravnog odjela za financije Grada Grubišnoga Polja – član, 
4. predstavnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja – član, 
5. predstavnik Savjetodavne službe, Podružnice BBŽ-e – član. 

Konačnu Odluku o Listi korisnika potpore za svaku godinu donosi Gradonačelnik Grada 
Grubišnoga Polja. 

 
VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 8. 
Potencijalni korisnik potpore male vrijednosti uz zahtjev za subvenciju mora Gradu 
Grubišnom Polju (davatelju državne potpore) dati Izjavu o iznosima primljenih potpora 
male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. Grad Grubišno Polje dužan je korisniku 
potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, sukladno Uredbi 
de minimis.  

Ukupan iznos potpora de minimis po Uredbi Komisije br. 1408/2013. koji je dodijeljen 
jednom poduzetniku (obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu) ne smije prijeći iznos od 
15.000,00 EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuje se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 
primjenjuje u Republici Hrvatskoj.  

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri svakoj novoj dodjeli 
de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen u 
predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.  



 

Grad Grubišno Polje 
Program potpora poljoprivredi na području 
Grada Grubišnoga Polja za 2018. – 2020. 

  
 

 4 

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 
poduzetniku. Kontrolu namjenski utrošenih sredstava provodit će imenovano Povjerenstvo.   
 

Članak 9. 
Zadužuje se Upravi odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja za provedbu ovog 
Pravilnika.  

Upravni odjel za gospodarstvo Grada Grubišnoga Polja vodi evidenciju subvencija po 
korisnicima. 

 
Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i načinu 
korištenja poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za biljnu 
proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima („Službeni glasnik“ Grada 
Grubišnoga Polja, broj 01/17). 
 

Članak 11. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u 
„Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja. 
 
 
 


