
 
 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) te članka 31. 
Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 3/13.) Općinsko vijeće Općine 
Marija Bistrica na 31. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2016. godine donijelo je 

 
 

ODLUKA O DODJELI POTPORA U POLJOPRIVREDI 
 NA PODRUČJU OPĆINE MARIJA BISTRICA ZA RAZDOBLJE 2016. - 2018.  GODINE 

 
 
I. OPĆI UVJETI 

Članak 1. 
 Ovim Programom potpora u poljoprivredi na području Općine Marija Bistrica (dalje u tekstu: 
Program) utvrđuju se aktivnost u poljoprivredi za koje će Općina Marija Bistrica (dalje u tekstu: 
Općina) za razdoblje 2016. – 2018. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak 
dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine. 
 Potpore će se isplaćivati korisnicima temeljem ovog Programa do utroška planiranih sredstava 
u Proračunu Općine za proračunsku godinu. 

 
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 1408/2013.  
 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, 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. Uredbe1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz Priloga I. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih 
Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  
 

Članak 3. 
 Korisnici sredstava potpore su: fizičke/pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na 
području Općine i čija se proizvodnja odvija na području Općine. 
 Pojam obiteljska poljoprivredna gospodarstva obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj 
proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za 
obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 
 Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje 
potpore. 



 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 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 stavku 4. ovog članka preko jednog ili 
više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 
  
II. MJERE U POLJOPRIVREDI ZA RAZOBLJE 2016. – 2018. GODINA, AKTIVNOSTI I PLANIRANA 
SREDSTAVA 

 
MJERA 1. Razvoj stočarstva – umjetno osjemenjivanje krava i krmača 
 

Članak 4. 
 Potpora će se odobriti korisniku za subvencioniranje troškova umjetnog osjemenjivanja krava 
i krmača od strane ovlaštene veterinarske ambulante u iznosu od 100,00 kuna (slovima: stokuna)  po 
plotkinji. 

Korisnik potpore ostvaruje potporu samo za prvo osjemenjivanje krave ili krmače.  
Korisnici imaju pravo na dodjelu potpore do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu 

Općine Marija Bistrica za tekuću godinu. 
Uvjeti za dodjelu potpore su: 

 - korisnici potpore mogu biti fizičke osobe/pravne, obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na 
području Općine i čija se proizvodnja odvija na području Općine, a koji ne posjeduju više od 5 grla ili 
krmača; 
 - obavljena usluga osjemenjivanja od strane ovlaštene veterinarske ambulante za koju je izdan 
račun o obavljenom 1 osjemenjivanje krave ili krmače, ako na računu nije vidljivo da se radi o prvom 
osjemenjivanju i izdanu potvrdu ovlaštene veterinarske ambulante o obavljenom prvom 
osjemenjivanju;  
 -  korisnici potpore moraju ima podmirene sve obveze prema Općini; 
 - korisnici potpore moraju imati  karton o obilježavanju goveda i/ili dokaz o upisu u jedinstveni 
registar domaćih životinja (za krmače nije uvjet); 
 - korisnici potpore ostvaraju pravo na potporu nakon odobrenog zahtjeva od strane Općine. 

 
MJERA 2. Očuvanje stočarske proizvodnje – poticaj za uzgoj i držanje krava 

 
Članak 5. 

 Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje krava po domaćinstvu do najviše 2 (dvije) 
krave u tekućoj godini u iznosu od 500,00 kuna (slovima:petskokuna)  po kravi. 



Korisnici imaju pravo na dodjelu potpore do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu 
Općine Marija Bistrica za tekuću godinu 
 
Uvjeti za dodjelu potpore su:  
 - korisnici potpore mogu biti fizičke osobe/pravne, obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na 
području Općine i čija se proizvodnja odvija na području Općine, a koji ne posjeduju više od 5 grla; 
 - korisnici potpore mogu potporu ostaviti za do najviše 2 (dvije) krave; 
 - korisnici potpore moraju imati podmirene sve obveze prema Općini; 
 - korisnici potpore moraju imati  karton o obilježavanju goveda i/ili dokaz o upisu u jedinstveni 
registar domaćih životinja; 
 - korisnici potpore ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenog zahtjeva od strane Općine. 

 
MJERA 3. Razvoj poljoprivredne proizvodnje – subvencioniranje kamata poljoprivrednih kredita 
 

Članak 6. 
 Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje kamata na poljoprivredne kredite u visini od 
1% kamata za sklopljeni iznos kredita prema otplatnom planu samo uz sudjelovanje Krapinsko -
zagorske županije. 
 

Uvjeti za dodjelu potpore su: 
 - korisnici potpore mogu biti fizičke osobe/pravne, obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište odnosno prebivalište na 
području Općine i čija se poljoprivredna proizvodnja odvija na području Općine. 
 - korisnici potpore moraju imati podmirene sve obveze prema Općini; 
 - korisnici potpore ostvaruju pravo na potporu nakon odobrenog zahtjeva od strane Općine. 
 

 
III. POSTUPAK DODJELE POTPORE I POTREBNA DOKUMENTACIJA  
 

Članak 7. 
 Za provedbu mjera iz ovog Programa Općinski načelnik raspisuje Javni poziv nakon donošenja 
Proračuna za tekuću godinu. 
 Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Općine, Internet stranici Općine i Radio postaji u kojem će se 
utvrditi rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom.  
 Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine u pisanom obliku na obrazac 
prijave koji izrađuje Općina. 
 Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u ovom Programu, u 
javnom pozivu i obrascu prijave. 
 Prijave se rješavanju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška planiranih sredstava u 
Proračunu Općine za tekuću godinu. 
 Dopuštenost potpore prema planirani sredstvima, sukladno ovom Programu ocjenjuje Odbor za 
financije i proračun Općine. 
 Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 6. ovog članka Općinski načelnik 
na prijedlog Odbora za financije i proračun dodjeljuje potporu sukladno ovom Programu. 

 
 
 



Članak 8. 
 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju: 
 1. presliku osobne iskaznice i OIB – za fizičke osobe 
 2. presliku rješenja o upisu u Sudski registar – za pravne osobe 
 3. presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
 4. preslika tekućeg/žiro računa – IBAN 
 5. potvrdu da korisnik potpore nema nepodmirenih obveza prema Općini 
 6. izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 
 7. presliku računa veterinarske stanice koja je obavila uslugu 1 usjemenjivanja i potvrdu o obavljenom 
1 osjemenjivanja 
 8.presliku kartona o obilježavanju goveda i/ili dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih 
životinja. 
 

Članak 9. 
Podnositelju zahtjeva odobriti će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog 

Programa. 
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti  koji je 

dodijeljen jednom korisniku 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. 

Općina je dužna korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora male 
vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

 
IV. IZVORI FINANCIRANJA I NAČIN ISPLATE POTPORA 
 

Članak 10. 
 Za provođenje ovog Programa, sredstva će biti osigurana o Proračunu Općine Marija Bistrica 
za svaku proračunsku godinu. 
 Općinske potpore će se isplaćivati korisnicima temeljem ovog Programa do utroška planiranih 
sredstava u Proračunu Općine Marija Bistrica za proračunsku godinu. 
 Odobrene potpore isplaćivati će se na tekući/žiro račun korisnika potpore. 
  
V. KONTROLA  

Članak 11. 
 Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 
sredstava dobivene potpore. 
 Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da je korisnik potpore uz zahtjev priložio neistinitu 
dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovarana njegovom stvarnom 
stanju ili ukoliko je nenamjenski utrošio sredstva dobivene potpore dužan je dobivena sredstva 
potpore vratiti na žiro-račun Općine zajedno s obračunatom zakonskom zateznom kamatom u roku 
od 15 (petnaest) dana od dna utvrđivanja nepravilnosti, te neće imati pravo na dodjelu bespovratnih 
potpora iz Proračuna Općine u narednih 5 (pet) godina. 

 
 



VI. STUPANJE NA SNAGU 
 

Članak 12. 
Stupanjem na stanu ovog Programa stavlja se van snage Odluka o poticaju u poljoprivredi na 

području Općine Marija Bistrica KLASA: 320-01/16-01/1, URBROJ:2113/02-03-16-2. 
Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od objave u Službenom glasniku Općine Marija 

Bistrica. 
 
 
KLASA: 320-01/16-01/1 
URBROJ: 2113/02-03-16-2 
Marija Bistrica, 30. svibanj 2016. godine 
 
 

Predsjednik 
Općinskog vijeća 
Teodor Švaljek 


