
                                                   
 REPUBLIKA HRVATSKA 
 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA VELIKI BUKOVEC 
 Općinsko vijeće 

 

Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi (“Narodne novine”, broj 30/15), članka 31. 
Statuta Općine Veliki Bukovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/13 i 6/18) , 
Općinsko vijeće Općine Veliki Bukovec na 25. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2019. godine 
donosi 

 

PROGRAM 

POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE VELIKI BUKOVEC ZA 
RAZDOBLJE OD  2020.-2022. GODINE 

 

                                       Članak 1. 
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Veliki Bukovec u 

razdoblju od  2020. do 2022. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak 
dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Veliki 
Bukovec. 

                                       Članak 2. 
Potpore male vrijednosti 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 funkcioniranja Europske unije na potpore de 
minimis u poljoprivrednom sektoru, ( u daljnjem tekstu Uredba 1408/2013.) i Uredbom 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 ,( u daljnjem 
tekstu : Uredba 2019/316) ,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. 
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. 

       Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu u iz članka 1. dodjeljuju se sukladno 
pravilima EU o pružanju  državne potpore propisane Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 i 
Uredbom Komisije (EZ) 2019/316. 

 
Članak 3. 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis 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 4. 
         Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno 
zemljište, nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Općine Veliki Bukovec, a koja 
zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti. 
          Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti. 
         Pravo na potpore poljoprivredna gospodarstva ostvaruju na vlastiti zahtjev, odnosno temeljem 
Ugovora koje Općina Veliki  Bukovec zaključi sa određenim sudionicima u provođenju Programa, 
a isto traje do 31.12.2022. 
 
 

Članak 5. 
 Općina Veliki Bukovec će u razdoblju od 1.01.2020. do 31.12.2022. godine dodjeljivati 
potpore za slijedeće aktivnosti:  
1. Mjera: Potpora za edukaciju poljoprivrednika 
2. Mjera: Potpora za umjetno osjemenjivanje krava i rasplodnih krmača  
3. Mjera: Potpora za osiguranje usjeva, nasada i stoke 
4. Mjera: Potpore za analizu tla 
5. Mjera: Potpore za kupnju strojeva za poljoprivrednu proizvodnju ili opremanje gospodarskog  
objekta na gospodarstvu.  
6. Mjera: Potpore za podmirenje troškova za sudjelovanje na sajmovima i prigodnim prodajama. 
 
 
MJERA 1.   Potpora za edukaciju poljoprivrednika 
 
  Potpora će se odobriti korisnicima za obrazovanje i usavršavanje u kratkim verificiranim 
obrazovnim programima a za izvođenje kojih postoji zakonska osnova. 
 
Osim korisnika navedenih u članku 4. ovog programa, korisnik ove potpore može biti fizička osoba 
s prebivalištem na području Općine Veliki  Bukovec.  
Iznos sredstava potpore za edukaciju i eventualno prvo polaganje ispita iznosi do 50 % cijene usluge 
bez poreza na dodanu vrijednost, a maksimalno 200,00 kn po korisniku potpore godišnje. 
    
Točan iznos potpore utvrđuje izvršno tijelo Općine Veliki  Bukovec zaključkom prema ponudi 
pravne ili fizičke osobe koja korisniku potpore pruža uslugu edukacije, a u skladu s Proračunom 
Općine Veliki  Bukovec. 
 
 
 
 
 
 



 
MJERA 2.  Potpora za umjetno osjemenjivanje krava  i rasplodnih krmača 
  
   Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju umjetnog  osjemenjivanja  krava i rasplodnih 
krmača u iznosu od 100,00 kn po prvoj oplodnji na području Općine Veliki Bukovec ,koju provodi 
ovlaštena veterinarska ambulanta.  
Iznos potpore po korisniku ne može iznositi više od 1.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine. 
   Također će se potpora odobriti korisniku za nabavku sperme za umjetno osjemenjivanje svinja, 
isključivo na vlastitom stadu.  
Uvjet za dodjelu potpore: uvjerenje o završenom tečaju za umjetno osjemenjivanje svinja na                  
vlastitom stadu i račun sperme od ovlaštenog reprodukcijskog centra. 
Intenzitet potpore po korisniku je 100% vrijednosti dokumentiranih troškova do maksimalno 500,00 
kn po gospodarstvu. 
 
 
MJERA 3. Potpora za osiguranje usjeva, nasada i stoke 
  
   Potpora će se odobriti korisniku za subvenciju premije osiguranja usjeva, nasada i stoke na 
području Općine Veliki Bukovec, uz uvjet da korisnik potpore ima zaključenu policu osiguranja od 
rizika mogućih elementarnih nepogoda za tekuću godinu. 
    Iznos potpore po korisniku je 70 % premije osiguranja po jednoj polici za korisnika, a u najvišem 
iznosu od 2.000,00 kn po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine. 
 
 
MJERA 4. Potpora za analizu tla 
    
  Potpore za analizu tla  kako bi se primjenom rezultata analize kontrolom i racionalizacijom 
troškova postigla rentabilnija proizvodnja. 
    Uvjet za dodjelu potpore: račun, dokaz o plaćanju i nalaz analize tla od ovlaštenog laboratorija. 
 lntenzitet potpore po korisniku je 100 % vrijednosti dokumentiranih troškova, do maksimalno 
500,00 kn. 
 
 
MJERA 5: Potpore za kupnju strojeva za poljoprivrednu proizvodnju ili opremanje    

gospodarskog  objekta na poljoprivrednom gospodarstvu  
  
 Potpore za kupnju strojeva  za poljoprivrednu proizvodnju ili opreme na gospodarskog  
objekta na poljoprivrednom gospodarstvu se odnosi na sva poljoprivredna gospodarstva na području 
Općine Veliki Bukovec.  
Uvjet za dodjelu potpore :račun, dokaz o plaćanju  (izvod banke i potvrda o plaćanju) 
Intenzitet potpore je 50% vrijednosti do maksimalno 3.000,00 kn. 
 
 
MJERA 6: Potpore za podmirenje troškova za sudjelovanje na sajmovima i prigodnim 
                    prodajama 
 
  Potpore za podmirenje troškova za sudjelovanje na sajmovima i prigodnim prodajama 
odnosi se na poljoprivredna gospodarstva koja prodaju proizvode koje proizvode na svom 
gospodarstvu. 
  Uvjet za dodjelu potpore je: račun za prigodnu prodaju ili prodaju po sajmovima i izjava da se 
prodaju vlastiti proizvodi. 
  Intenzitet potpore iznosi 50% vrijednosti do maksimalno 1.000,00 kn 
 
 
 



Članak 6. 
       Potpore iz članka 5. ovog programa se isplaćuju izravno pravnoj ili fizičkoj osobi koja je 
korisniku potpore pružila odnosno izvršila uslugu za koju se potpora dodjeljuje, a temeljem 
ispostavljenog računa i popisa korisnika usluge. 
       Prije odobrenja isplate potpore na način iz stavka 1. ovog članka, za svakog korisnika u bazi 
podataka Općine Veliki Bukovec provjerava se iznos prethodno dodijeljene potpore tijekom tekuće 
godine, podmirenje financijskih obveza domaćinstva korisnika potpore prema Općini Veliki 
Bukovec te mjesto prebivališta korisnika potpore uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi odgovarajući 
dokument. 
       Ukupan iznos svih potpora po jednom poljoprivrednom gospodarstvu iz ovog Programa ne 
smije iznositi više od 5.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine. Domaćinstvo korisnika mora 
imati podmirene sve obveze prema Općini Veliki Bukovec i to po svim osnovama. 
 
 

Članak 7. 
       Podnositelji zahtjeva uz obrazac zahtjeva dužni su priložiti: 
     1. presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe,   
     2. presliku rješenja o upisu u sudski registar – za pravne osobe, 
     3. presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,  
     4. presliku police osiguranja (za mjeru 3), 
     5. presliku računa (za mjeru 2, 4, 5, 6). 
     6. uvjerenje o završenom tečaju za umjetno osjemenjivanje svinja na vlastitom stadu. 
         (za mjeru 2) 
 
                                                                            Članak 8. 
         Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom korisniku 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 Europske unije. 
         Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje korisnik 
primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 

 
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.  
       Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 
 
 

Članak 10. 
      U slučaju da po isplati potpore Općina Veliki Bukovec utvrdi da korisnik potpore ne ispunjava 
utvrđene uvjete, korisnik potpore dužan je cjelokupan iznos potpore zajedno s pripadajućom 
kamatom vratiti u proračun Općine Veliki Bukovec. 
 

Članak 11. 
        Općinski načelnik će objaviti Javni poziv za dodjelu potpore za mjere iz članka 5. ovog 
Programa putem oglasne ploče i web stranice Općine Veliki Bukovec: www.velikibukovec.hr do 
kraja ožujka u svakoj godini provedbe.  
      Javni poziv iz prethodnog stavka otvoren je u tekućoj godini za podnošenje prijava do 
iskorištenja sredstava iz članka 12. ovoga Programa, odnosno najkasnije do 15. prosinca.  
      Za zaprimanje zahtjeva, kontrolu dokumentacije priložene zahtjevima, izdavanja zaključaka o 
odobrenju potpore te kontrolu ispostavljenih faktura za sufinancirane usluge, zadužuje se Jedinstveni 
upravni odjel. 
 



Članak 12. 
      Sredstava za provedbu ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Veliki Bukovec za 
2020. godinu u sklopu Programa 1003: Potpora poljoprivredi, Aktivnost A100301: Subvencije  
poljoprivrednicima u iznosu od 40.000,00 kn. 

 
 

Članak 13. 
         Općina Veliki Bukovec će na ovaj Program zatražiti mišljenje od strane Ministarstva 
poljoprivrede.  
         Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Vjesniku Varaždinske 
Županije“, a objavit će se na i na službenoj web stranici Općine Veliki Bukovec. 
 
 
KLASA: 320-01/19-01/02 
URBROJ: 2186/028-01-19-1 
Veliki Bukovec, 27.12.2019. 
                                                                                                    Predsjednica Općinskog vijeća 
                                                                                                      Jasenka Zdelar, dipl.iur., v.r. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


