
Na temelju članka 31. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija 
Bistrica 3/13), Općinsko vijeće Općine Marija Bistrica na  30. sjednici, održanoj dana 26.  
travnja 2016.  godine donijelo je  

 
ODLUKU 

o poticaju u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica 
 

Članak 1. 
 Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poljoprivredne proizvodnje, krediti i pristojbe za 
koje se dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljnjem tekstu: općinski poticaji), opći 
uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te prava i obveze korisnika općih poticaja. 
 

Članak 2. 
 Općina Marija Bistrica će poljoprivredna gospodarstva na svom području poticati: 
A) U POLJOPRIVREDI 
1. povećanje broja stoke i svinja 
2. uzgoj i držanje krava 
B) U RURALNOM RAZVITKU 
1. sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite 
 

Članak 3. 
 Korisnici općinskih poticaja iz članka 2. ove Odluke jesu poljoprivredna gospodarstva 
koja su upisana u Upisnik Poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u 
Krapinsko-zagorskoj županiji te domaćinstva na području Općine Marija Bistrica. 
 Korisnici općinskog poticaja ne mogu biti farme, poljoprivredna gospodarstva i 
domaćinstva koja posjeduje više od 5 grla. 
 

Članak 4. 
 Sredstava za općinske poticaje iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu 
Općine Marija Bistrica do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu za tekuću godinu. 
 Općinski poticaju isplaćuju se korisnicima za pristigle zahtjeve u toku tekuće godine. 
 Podnositelji zahtjeva koji imaju nepodmirene obveze prema Općini Marija Bistrica ne 
mogu ostvariti općinski poticaj. 
 

Članak 5. 
 Uz zahtjeve za dodjelu poljoprivrednih poticaja potrebno je dostaviti: 
1. dokaz o prebivalištu na području Općine Marija Bistrica – preslika osobne iskaznice 
2. dokaz o podmirenim svim obvezama prema Općini Marija Bistrica - potvrda o podmirenim 
obvezama prema Općini Marija Bistrica u svojstvu fizičke i/ili pravne osobe 
3. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u 
Krapinsko-zagorskoj županiji (ako je podnositelj zahtjeva poljoprivredno gospodarstvo) 
4.Dokaz za poticaj u stočarskoj proizvodnji - karton matične evidencije Hrvatske 
poljoprivredne agencije i karton o obilježavanju goveda 
5. Dokaz za poticaj za povećanje broja stoke i svinja – dokaz o upisu u jedinstveni registar 
domaćih životinja (za svinje ako ima), račun o obavljenom osjemenjivanju. 
 
 
 
 



1. povećanje broja stoke i krmača 
 

Članak 6. 
 Općinski poticaji za povećanje broja stoka i svinja ostvaruje se prema podnesenom 
zahtjevu za povrat sredstava umjetnog osjemenjivanja i dostavljenom računu od 
Veterinarske ambulante o obavljenom umjetnom osjemenjivanju krava i krmačavlasnika 
krava ili krmača. 
 Subvencija osjemenjivanja krava i krmača dodjeljuje se po osjemenjenoj kravi i krmači 
samo za prvo osjemenjivanje u iznosu od 100,00 kuna. 
   
 
2.  držanja krava 
 

Članak 7. 
 Poticaj za uzgoj i držanje krava odobriti će se domaćinstvu i poljoprivrednom 
gospodarstvu za kravu upisanu u jedinstveni registar domaćih životinja sukladno članku 3. 
ove Odluke. 
 Poticaj se dodjeljuje u iznosu od 500,00 kuna.   
 Pravo na isplatu poticaja ostvaruje se po domaćinstvu do najviše dvije (2) krave u 
kalendarskoj godini. 
 
B) U RURALNOM RAZVITKU 
1. sufinanciranje kamate na poljoprivredne kredite 
 

Članak 12. 
 Sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite u visini od 1% odobriti će se za ranije 
preuzete obveze do donošenja ove Odluke o  poticaju prema otplatnom planu otplate, a novi 
zahtjevi će se preuzimati u suradnji i prema pozivu Krapinsko-zagorske županije. 
 

Članak 13. 
 Odobrena novčana sredstava sukladno ovoj Odluci uplaćuju se na žiro-račun ili tekući 
račun korisnika općinskih poticaja odnosno podnositelja zahtjeva. 
 Korisniku koji je u prethodnoj godini dobio poticaj Općine Marija Bistrica, novi se 
poticaji mogu odobriti isključivo ako su odobrene poticaje utrošili namjenski te dostavili 
izvješće o namjenskom utrošku sredstava. 
 

Članak 14. 
 Korisnik subvencije dužan je dostaviti izvješće o namjenskom utrošku sredstava te je 
dužan omogućiti davatelju poticaja kontrolu namjenskog utroška dobivenih poticaja.  
 Ukoliko je korisnik općinskih poticaja odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom 
stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski 
proračun, te će biti isključen iz svih općinskih poticaja u poljoprivredi u narednih pet (5) 
godina. 
 
 
 
 
 



Članak 15. 
 Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o poticaju u 
poljoprivredni na području Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 
županije 8/08.). 
 

Članak 16. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine 
Marija Bistrica. 
 

 
KLASA: 320-01/16-01/1 
URBROJ: 2113/02-03-15-1 
Marija Bistrica, 26. travnja 2016. god. 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
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