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REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 118/18, 42/20), članka 
11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 
53/12, 56/13 i 121/16) i članka 35. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko 
Trojstvo“ broj 1/18.), Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo na svojoj __. sjednici održanoj 
_____________ 2020. godine, donijelo je: 

 

 P R O G R A M  
 

potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu 
 
 
 
I. OSNOVNE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 

 Ovim Programom utvrñuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Veliko Trojstvo u 
2020. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpora podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za dolje navedenu potporu 
iz Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu.  
 

Članak 2. 
 

 Potpore male vrijednosti za mjere iz članka 4. ovog Programa, dodjeljuju se sukladno 
pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom 
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. 
prosinac 2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 
1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de 
minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1408 de minimis). 
 

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408 de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore 
dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz 
iznimku: 
 

a) potpora čiji je iznos odreñen 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 1408 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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II. KORISNICI SREDSTAVA POTPORE 

 
Članak 3. 

 

 Korisnici sredstava potpore za mjere iz članka 4. ovog Programa jesu: obiteljska 
poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, kojima je 
poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo. 
 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408 de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ 
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih meñusobnih 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. 

 
 

III. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

 
Članak 4. 

 

Općina Veliko Trojstvo će u 2020. godini dodjeljivati potpore u poljoprivredi, a u skladu s 
osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu u iznosu do sveukupno 
150.000,00 kuna za slijedeće mjere:  

 

Mjera 1. Potpora razvoju stočarske proizvodnje 

Ciljevi: 

Razvoj stočarske proizvodnje, obnova i povećanje stočnog 
fonda, te povećanju broja obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava. 

Nositelj: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 

Potpora će se odobriti 

korisniku za: 

1. u iznosu od 1.500,00 kuna za: 
� svaku kupljenu steonu junicu i/ili rasplodnog bika. 

 

2. u iznosu od 500,00 kuna za: 
� svaku kupljenu suprasnu nazimicu i/ili rasplodnog 

nerasta. 
 

3. u iznosu od 1.500,00 kuna za: 
� svaku oteljenu junicu iz vlastitog uzgoja. 

Uvjeti za dodjelu potpore 

jesu: 

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a 
imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju 
dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.  

Maksimalni iznos potpore 

po ovoj mjeri: 

15.000,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 
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Mjera 2. Potpora očuvanju stočarske proizvodnje 

Ciljevi: 

Očuvanje stočarske proizvodnje i stočnog fonda, te najmanje 
zadržavanje postojećeg broja obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava. 

Nositelj: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 

Potpora će se odobriti 

korisniku za: 

1. u iznosu do 200,00 kuna za: 
� umjetno osjemenjivanje goveda po plodkinji. 

 

2. u iznosu do 120,00 kuna za: 
� umjetno osjemenjivanje svinja po plodkinji. 

 

3. u iznosu do 60,00 kuna za: 
� sjeme nerasta za obavljanje umjetnog osjemenjivanja 

svinja na vlastitom stadu po plodkinji. 

Uvjeti za dodjelu potpore 

jesu: 

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a 
imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju 
dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.  

Maksimalni iznos potpore 

po ovoj mjeri: 

6.000,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 

 
 

Mjera 3. Potpora povrtlarskoj proizvodnji  

Ciljevi: 

Povećanje proizvodnje i poboljšanje kakvoće proizvoda u 
povrtlarskoj proizvodnji, te povećanje postojećeg broja 
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. 

Nositelj: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 
Potpora će se odobriti 

korisniku za: 

1. u iznosu do 2.000,00 kuna za: 
� nabavu certificiranih sjemenki. 

Uvjeti za dodjelu potpore 

jesu: 

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a 
imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju 
dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.  

Maksimalni iznos potpore 

po ovoj mjeri: 

2.000,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 

 
 

Mjera 4. Potpora voćarskoj proizvodnji  

Ciljevi: 
Povećanje proizvodnje i poboljšanje kakvoće proizvoda u 
voćarskoj proizvodnji. 

Nositelj: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 
Potpora će se odobriti 

korisniku za: 

1. u iznosu do 2.000,00 kuna za: 
� nabavu certificiranih sadnica. 

Uvjeti za dodjelu potpore 

jesu: 

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a 
imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju 
dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.  

Maksimalni iznos potpore 

po ovoj mjeri: 

2.000,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 
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Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji 

Ciljevi: Povećanje ekološke proizvodnje poljoprivrednih proizvoda. 
Nositelj: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 

Potpora će se odobriti 

korisniku za: 

1. u iznosu do 2.000,00 kuna za: 
� troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja 

sukladnosti u ekološkoj proizvodnji. 

Uvjeti za dodjelu potpore 

jesu: 

Potpora se dodjeljuje obiteljskim poljoprivrednim 
gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a 
imaju sjedište na području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju 
dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo.  

Maksimalni iznos potpore 

po ovoj mjeri: 

2.000,00 kuna godišnje po jednom obiteljskom 
poljoprivrednom gospodarstvu. 

 
 
 
IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 
 

Članak 5. 
 

Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavit će Javni poziv za dodjelu potpore za mjere 
iz članka 4. ovog Programa putem oglasne ploče i internet stranice Općine Veliko Trojstvo 
(www.veliko-trojstvo.hr), u roku 15 dana od dobivanja pozitivnog mišljenja na ovaj Program od 
strane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske. 

 
Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja 

sredstava iz članka 4. ovoga Programa, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2020. godine. 
 

Članak 6. 
 

Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom upravnom 
odjelu, u pisanom obliku na obrascu prijave koji će biti sastavni dio javnog poziva. 

 
Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže slijedeću dokumentaciju:  

� zahtjev za dodjelu potpore (Prijavni obrazac za dodjelu potpore poljoprivredi na 
području Općine Veliko Trojstvo za 2020. godinu), 

� presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
� presliku osobne iskaznice (obostranu), 
� kopiju žiro računa sa pripadajućim IBAN- om, 
� dokaz o utrošenim sredstvima (preslike računa i dokaza o izvršenom plaćanju u slučaju 

bezgotovinskog plaćanja ili preslike računa i potvrde o umjetnom osjemenjivanju u 
slučaju gotovinskog plaćanja ili presliku kupoprodajnog ugovora, a u slučaju potpore 
za sjeme nerasta za obavljanje umjetnog osjemenjivanja svinja na vlastitom stadu po 
plodkinji dodatno i presliku Potvrde kojom se dokazuje osposobljenost za obavljanje 
umjetnog osjemenjivanja svinja na vlastitom stadu), osim za oteljenu junicu iz vlastitog 
uzgoja u kojem slučaju se dostavlja trajni putni list izdan od strane Hrvatske 
poljoprivredne agencije, ili nadležne Veterinarske stanice/ambulante (za junicu i tele), 

� potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne 
starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 

� potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko 
Trojstvo (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 

� Izjava o korištenim potporama male vrijednosti iz drugih izvora. 
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Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Jedinstveni upravni odjel sukladno odredbama 
propisa o potporama male vrijednosti.  

 
Članak 7. 

 

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 3. prethodnog članka, 
Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi 1408 de minimis donosi Općinski 
načelnik, te se ista dostavlja korisniku. 

 
Članak 8. 

 

Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku po Uredbi 1408 de 

minimis ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
Gornja granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis 

ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz 
sredstava koja su podrijetlom iz Unije.  

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrñuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 
primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 9. 
 

Korisnik potpore male vrijednosti za mjere iz članka 4. ovog Programa mora davatelju državne 
potpore dati izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 
izvora sukladno Uredbi 1408 de minimis, a davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore 
dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408 de minimis. 

 

 

 

V. KONTROLA 
 

Članak 10. 
 

Kontrola mjera iz članka 4. ovog Programa je vjerodostojni dokument ispostavljen od strane 
dobavljača korisniku potpore, kao i dokaz o izvršenom plaćanju od strane korisnika potpore, osim za 
oteljenu junicu iz vlastitog uzgoja kojem slučaju je vjerodostojni dokument trajni putni list izdan od 
strane Hrvatske poljoprivredne agencije, ili nadležne Veterinarske stanice/ambulante. 

 
 
 

VI. POVRAT SREDSTAVA 
 

Članak 11. 
 

Ukoliko korisnik potpore ne dostavi izviješće o realizaciji ili ne dokaže namjensko trošenje 
odobrenih sredstva, korisnik potpore iz ovog programa dužan je odobrena sredstva vratiti na žiro 
račun Općine Veliko Trojstvo u roku 15 (petnaest) dana od dana utvrñivanja nepravilnosti, te isti neće 
imati pravo na dodjelu bespovratnih potpora iz proračuna Općine Veliko Trojstvo u narednih 5 (pet) 
godina. 
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VII. STUPANJE NA SNAGU 
 

Članak 12. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Veliko Trojstvo“. 

Provoñenje ovog Programa počinje dobivanjem pozitivnog mišljenja od strane Ministarstva 
poljoprivrede Republike Hrvatske.  

 
 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VELIKO TROJSTVO 
 
 
KLASA: 320-01/20-01/001 
URBROJ: 2103-03-01-20-01 
Veliko Trojstvo, __________ 2020. 
 

Predsjednika 
Općinskog vijeća: 

 
___________________ 

(Miljenko Kurevija) 


