REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko bilogorska županija
GRAD GRUBIŠNO POLJE
Gradsko vijeće
Klasa: 402-07/18-01/3
Urbroj: 2127/01-02/01-18-09
Grubišno Polje, 16. ožujka 2018.
Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i 37. Statuta
Grada Grubišnoga Polja (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga Polja, broj 01/13, 04/13 i
01/18) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja na 12. sjednici održanoj 16. ožujka 2018.,
donosi
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
GRADA GRUBIŠNOGA POLJA ZA 2018. - 2020.
OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se potpore male vrijednosti poljoprivredi na području Grada
Grubišnoga Polja, kriteriji i postupak njihove dodjele.
Potpore male vrijednosti podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz
Proračuna Grada Grubišnoga Polja za potpore navedene u članku 4. ovog Programa.
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 de minimis.
Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene
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 znači proizvod iz Priloga I.
Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture
obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.
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Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno
pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore - u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.
Članak 3.
Korisnici sredstava potpore jesu: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja.
Poljoprivrednim
gospodarstvom
podrazumijevaju
se
obiteljska
poljoprivredna
gospodarstva (OPG/PG), obrti i trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti.
Članak 4.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 i članku 2., točka 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 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.
Članak 5.
Potpore iz članka 1. ovog Programa Grad Grubišno Polje dodjeljivati će u periodu od
2017. - 2020., u skladu s proračunskim mogućnostima kako slijedi:
Sukladno Uredbi 1408/2013:
Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA
1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva
1.2. Kontrola plodnosti tla
1.3. Nabava i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo
1.4. Nabava i postavljanje sustava i opreme za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i
ostale opreme u voćarstvu
1.5. Navodnjavanje
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Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1. Razvoj stočarske proizvodnje - poticaj za povećanje broja muznih krava
2.2. Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje muznih krava
2.3. Očuvanje pčelinjeg fonda
Mjera 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti
3.2. Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova
Mjera 4. POLJOPRIVREDNA OPREMA
4.1. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
4.2. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
Sukladno Uredbi 1407/2013:
Mjera 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti
3.2. Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova
Mjera 4. POLJOPRIVREDNA OPREMA
4.2. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
Korisnik potpora u poljoprivredi od Grada Grubišnoga Polja može godišnje ostvariti
maksimalno 10.000,00 kuna.
Mjera 1. BILJNA PROIZVODNJA
1.1. Osiguranje poljoprivrednih usjeva
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima za pokriće dijela troškova godišnje police
osiguranja poljoprivrednih usjeva.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može koristiti samo
jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 750,00 kn u
kalendarskoj godini, a odnosi se na:
- 50 % plaćenog računa za policu osiguranja poljoprivrednih kultura za tekuću godinu.
1.2. Kontrola plodnosti tla
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima za pokriće dijela računa kontrole plodnosti tla.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može koristiti samo
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jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Iznos novčane potpore po jednom uzorku je 200,00 kn za korisnike usluge ovlaštenog
laboratorija za ispitivanje kontrole plodnosti tla.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 1.000,00 kn u
kalendarskoj godini.
1.3. Nabava i postavljanje plastenika i opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo
Potpora se dodjeljuje za plasteničko - stakleničku proizvodnju za nabavu i postavljanje
novih plastenika minimalne površine 200 m2 i nabavu opreme za plastenike (grijanje,
navodnjavanje, folije, kultivator, prskalica, rolo stolovi i sl.).
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može koristiti samo
jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 10.000,00 kn u
kalendarskoj godini, a odnosi se na:
- do 50 % plaćenog računa za nabavu i postavljanje novih plastenika minimalne
površine 200 m2,
- do 30 % plaćenog računa za nabavu opreme za plastenike.
1.4. Nabava i postavljanje sustava i opreme za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče
i ostale opreme u voćarstvu
Potpora se dodjeljuje za nabava protugradnih mreža i ostale zaštitne opreme u voćarskoj
proizvodnji, opremu za navodnjavanje, te ostalu opremu (kultivator, prskalica-atomizer,
ograda i sl. u voćnjacima minimalne površine 0,5 ha.
Uvjeti za dodjelu potpore:
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može koristiti samo
jedan član poljoprivrednog gospodarstva u kalendarskoj godini u iznosu do 50% nastalih
troškova, a najviše do iznosa od 6.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva.
1.5. Navodnjavanje
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju za sufinanciranje
navodnjavanja, odnosno troškova naknade za korištenje voda u iznosu do 50% a najviše
500,00 po korisniku u jednoj kalendarskoj godini.
Mjera 2. STOČARSKA PROIZVODNJA
2.1. Razvoj stočarske proizvodnje - poticaj za povećanje broja muznih krava
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju, za povećanje broja muznih
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krava u tekućoj kalendarskoj godini. Korisnici potpore moraju dostaviti dokaz o upisu u
Jedinstveni registar domaćih životinja.
Iznos novčane potpore po povećanom jednom grlu je 500,00 kn uz uvjet da se povećani
broj muznih krava održi još najmanje 1 godinu računajući od dana odobrenja sredstava.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 2.000,00 kn u
kalendarskoj godini.
2.2. Očuvanje stočarske proizvodnje - poticaj za uzgoj i držanje muznih krava
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju, za održavanje istog broja
muznih krava u tekućoj kalendarskoj godini. Korisnici potpore moraju dostaviti dokaz o
upisu u Jedinstveni registar domaćih životinja.
Iznos novčane potpore po povećanom jednom grlu je 200,00 kn uz uvjet da se isti broj
muznih krava održi najmanje 1 godinu računajući od dana odobrenja sredstava.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 1.400,00 kn u
kalendarskoj godini.
2.3. Očuvanje pčelinjeg fonda
U cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda na području Grada Grubišnoga Polja te
stvaranja preduvjeta za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda sufinancirati će se držanje i
proizvodnja pčela sa 30,00 kn po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i
pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza za korisnike koji imaju prebivalište na području
Grada Grubišnoga Polja i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Maksimalni iznos novčane potpore po jednom korisniku može biti do 1.500,00 kn u
kalendarskoj godini.
Mjera 3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA
3.1. Edukacija, stjecanje znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti
Sredstava će se koristiti za pokriće troškova edukacije, stjecanje znanja i vještina u
poljoprivrednoj djelatnosti na području Grada Grubišnoga Polja.
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja i
nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju. Potporu može koristiti samo
jedan član poljoprivrednog gospodarstva.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupnog
troška edukacije, a najviše do 1.000,00 kn u jednoj kalendarskoj godini.
3.2. Konzultantski troškovi pripreme projekata na natječaje EU fondova
Potpora će se odobriti korisniku za dio konzultantskih troškova pripreme projektne
dokumentacije za projekte koji će se prijaviti ja jedan od fondova EU.
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Uvjeti za dodjelu potpore su:
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja.
Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva u iznosu do 95%
nastalih opravdanih troškova, a najviše do iznosa od 3.000,00 kn po podnosiocu zahtjeva.
Mjera 4. POLJOPRIVREDNA OPREMA
4.1. Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja (prskalica i raspršivača)
Potpora će se odobriti korisniku za dio troškova pregleda ispitivanja uređaja za zaštitu bilja
(prskalica i raspršivača).
Uvjeti za dodjelu potpore su:
Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava koji imaju sjedište na području Grada Grubišnoga Polja.
Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva.
Iznos sredstava po jednoj potpori je 250,00 kn.
4.2. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi
Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, a imaju sjedište odnosno prebivalište na području grada Grubišnoga Polja
i nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Grubišnom Polju.
Poticajna financijska sredstva namijenjena su za subvencioniranje 50% nastalih troškova,
a najviše do 10.000,00 kn u opremanju prostora (uređenje objekta i nabavu opreme) za
preradu u poljoprivredi.
Cilj ove mjere je pomoći malim i srednjim poduzetnicima i obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima u opremanju prostora (uređenje objekta i nabavu opreme) za preradu u
poljoprivredi.
Za svaku od navedenih mjera (Mjera 1. do Mjera 4.) Gradsko vijeće Grada Grubišnoga
Polja donijeti će pravilnike o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava.
POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 6.
Gradonačelnik Grada Grubišnoga Polja donijeti će Odluku o subvencioniranju pojedinih
potpora na području Grada Grubišnoga Polja, a Povjerenstvo za provođenje postupka
dodjele subvencija u poljoprivredi na području Grada Grubišnoga Polja objavit će Javni
poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem oglasne ploče, Radija Grubišno Polje i
Internet stranice Grada Grubišnoga Polja, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak za
dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom. Gradonačelnik će osnovati Povjerenstvo
za dodjelu potpora čiji su zadaci, pregled i ocjena pristiglih zahtjeva i utvrđivanja prijedloga
iznosa dodjele potpore.
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi
Gradonačelnik te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku.
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Članak 7.
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 tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom
obrascu koji je sastavni dio ovog Programa.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 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 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti
izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne
dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu koji je sastavni dio
ovog Programa.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013.
Članak 8.
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.
Članak 9.
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima
dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno
Uredbi de minimis.
Grad Grubišno Polje (davatelj državne potpore) dužan je korisniku potpore dostaviti
obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti
poduzetniku.
Članak 10.
Neprihvatljivi troškovi su:
-

troškovi PDV-a ukoliko je isti povrativ,
obrtna sredstva (repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji i sl.).
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KONTROLA
Članak 11.
Kontrolu Mjera 1. do Mjera 4., da li su namjenski iskorištena sredstva, obavlja
Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele subvencija u poljoprivredi na području
Grada Grubišnoga Polja.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 12.
Ukoliko Povjerenstvo za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za
dodjelu subvencija u poljoprivredi ustanovi nenamjensko korištenje potpore, korisnik
potpore je dužan odobrena sredstva vratiti na IBAN Grada Grubišnoga Polja u roku od 15
dana od dana utvrđivanja nepravilnosti te isti neće imati pravo na dodjelu bespovratnih
potpora iz proračuna Grada Grubišnoga Polja u narednih 5 (pet) godina.
STUPANJE NA SNAGU
Članak 13.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program potpora poljoprivredi na
području Grada Grubišnoga Polja za 2017. - 2020. (“Službeni glasnik“ Grada Grubišnoga
Polja, broj 01/17).
Članak 14.
Na ovaj Program Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske dalo je Mišljenje o
usklađenosti prijedloga potpora male vrijednosti, Klasa: 404-01/18-01/18, Urbroj: 52507/0191-18-2 od 02. veljače 2018. i Klasa: 404-01/18-01/18, Urbroj: 525-07/0191-18-3 od
15. veljače 2018.
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana njegove objave, a objavit će se u
„Službenom glasniku“ Grada Grubišnoga Polja.
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