
 

Na temelju članka 66. st. 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) i članka 35. stavka 

1. alineje 36. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj  32-II/13 – pročišćeni tekst i 

7/15) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 6. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2018. godine donijelo je  

 

PROGRAM 

potpora poljoprivredi na području Grada Vrbovca 

za 2018. godinu 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

U okviru Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu usvojenog na 5. sjednici Gradskog 

vijeća Grada Vrbovca održanoj 13.12.2017. godine definiran je okvir sufinanciranja potpora u 

poljoprivredi za područje Grada Vrbovca sa ciljem jačanja poljoprivrede na području Grada Vrbovca. 

Program poticanja razvoja poljoprivrede provodi se s ciljem da se kroz različite oblike sufinanciranja 

poveća i očuva poljoprivredna proizvodnja, poveća zaposlenost na vlastitim imanjima, očuva ruralni 

prostor te postigne kvantitativna i kvalitetna proizvodnja. 

Ovim Programom se utvrđuje sustav  poticajnih mjera koje Grad Vrbovec planira provesti na području 

Grada Vrbovca u 2018.godini preko Upravnog odjela za financije i gospodarstvo. 

Potpore iz prethodnog stavka podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna 

Grada Vrbovca čiji se iznos utvrđuje u proračunu za svaku 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. Uredbe 1408/2013, „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. 

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 prvom podstavku točkama (a) do (d) 

preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

  

 

II. KORISNICI PROGRAMA 

 

Članak 4. 

Korisnici ovog Programa su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, 

nasadi, stoka, gospodarski objekti i sl.) na području Grada Vrbovca, a koja zadovoljavaju 

kriterije propisane za pojedine aktivnosti.  

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, udruge  i zadruge 

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

Pravo na potpore poljoprivredna gospodarstva ostvaruju na osnovu provedenog javnog 

poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore,  a isto traje do 

iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu Grada Vrbovca za 2018. godinu.  

 

 

III. OBLICI POTPORA 

 

Članak 5.  

Grad Vrbovec će u 2018. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti: 

 

A. POTPORA ZA UNAPREĐENJE GOVEDARSTVA I TO ZA KRAVU PRVOTELKU 

Potpora za unapređenje govedarstva dodjeljivat će se u obliku bespovratnih sredstava za 

svaku ostavljenu ili kupljenu junicu koja je ostavljena na gospodarstvu do otelenja. 

Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim gospodarstvima s područja Grada Vrbovca koji 

su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, čije su rasplodne životinje, 

visokokvalitetne (ženke) upisane u sustav za identifikaciju i registraciju životinja sukladno 

propisima o veterinarstvu (JRDŽ). Potpora se dodjeljuje samo aktivnim 

poljoprivrednicima čije su životinje upisane u matičnu knjigu koju vodi Hrvatska 

poljoprivredna agencija. Životinje za koje je ostvarena potpora moraju se držati u stadu 

barem četiri godine. Za životinje koje moraju napustiti gospodarstvo potrebno je dostaviti 

Potvrdu Veterinarske stanice s navedenim razlozima za izlučivanje s gospodarstva. 



Novčanu potporu u iznosu od 500,00 kuna ostvaruje vlasnik – uzgajivač rasplodne junice, 

koji je ostavio u rasplodu ili kupio junicu te ju drži na svojem gospodarstvu do oteljenja. 

Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog javnog poziva korisnicima koji 

dostave slijedeću dokumentaciju: 

 - Potvrdu Veterinarske stanice o telenju i broju markice teleta 

 - Dokaz da je prvotelka uvedena u sustav JRDŽ 

 - obostranu presliku osobne iskaznice za vlasnike obrta 

      - za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra 

      - dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

      - potvrdu da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju nepodmirenih   

         obaveza prema Gradu Vrbovcu 

     - kopiju žiro računa i IBAN 

     -izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti 

 

 

B. POTPORA U NAPLATI KONTROLE MLIJEČNOSTI KOD KRAVA I KOZA 

 

Potpora za unaprjeđenje govedarstva dodjeljivat će se u obliku bespovratnih sredstava za 

troškove godišnje analize kakvoće mlijeka za svaku kravu i kozu pod obuhvatom uzgojno 

selekcijskog rada na području Grada Vrbovca. 

Potpora će se dodjeljivati poljoprivrednim gospodarstvima vlasnicima krava i koza s 

područja Grada Vrbovca koji su registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

Potpora u naplati kontrole mliječnosti kod krava i koza po ICAR-u za troškove godišnje 

analize kakvoće mlijeka za svaku kravu i kozu pod obuhvatom uzgojno selekcijskog rada 

na području Grada Vrbovca i to: 

- AT METODA po jednom grlu stoke (kravi) iznosi 84,31 kn + PDV 

- BT METODA po jednom grlu stoke (kravi) iznosi 80,00 kn + PDV 

- Kontrola mliječnosti koza po jednom grlu iznosi 11,90 kn + PDV 

U slučaju izmjene cijene usluge kontrole mliječnosti, visina potpore će se uskladiti s 

istom. 

Za sve prijavitelje/korisnike potpora u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na 

dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa potpore isti 

odbiti. 

Za prijavitelje/korisnike potpora koji nisu u  sustavu poreza na dodanu vrijednost 

     prihvatljivim troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova(podnositelj zahtjeva mora 

dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave da nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost). 

 

Isplata sredstava potpore vrši se nakon provedenog javnog poziva korisnicima koji 

dostave  slijedeću dokumentaciju: 

 -kopiju računa s dokazom uplate 

 -dokaz da je životinja uvedena u sustav za identifikaciju i registraciju životinja 

sukladno   

        propisima o veterinarstvu (JRDŽ) 



 - obostranu presliku osobne iskaznice za vlasnike obrta 

      - za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra 

      - dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 

      - potvrdu da nositelj obiteljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju nepodmirenih   

         obaveza prema Gradu Vrbovcu 

     - kopiju žiro računa i IBAN 

     -izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti 

     -potvrdu Porezne uprave  da nije upisan u registar obveznika  poreza na dodanu 

vrijednost 

 

IV. POSTUPAK DODJELE POTPORA 
 

Članak 6. 

Javni poziv za dodjelu potpora raspisuje Gradonačelnik Grada Vrbovca. 

Obavijest o objavi javnog poziva objavljuje se na oglasnoj ploči, a cjeloviti tekst se objavljuje na 

službenim web stranicama Grada Vrbovca,www.vrbovec.hr. 

Zahtjevi za dodjelu potpore podnose se upravnom tijelu Grada Vrbovca, nadležnom za poljoprivredu. 

Nadležno upravno tijelo iz prethodnog stavka obavlja pregled i analizu zahtjeva, utvrđuje pravo na 

ostvarivanje potpora i priprema prijedlog odluke o isplati sredstava koju upućuje Gradonačelniku. 
 

Odluku o isplati sredstava potpore iz članka 5. ovog Programa donosi gradonačelnik. Grada Vrbovca. 

 

Članak 7. 

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Programa dodjeljuju smatraju se državnim 

potporama male vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 

potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije 

(EU) br. 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. 

prosinca 2013.). 

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su: 

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 

15.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 

isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja 

koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.).     

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na 

primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku.  

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu 

Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće 

godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male 

vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne potpore. 

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti 

korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama 

male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim potporama male 

vrijednosti deset godina od dana dodjele. 

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi 

prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama  („Narodne novine“ br. 99/13), dostaviti 

Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom. 

 

 

http://www.vrbovec.hr/


 

 

V. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA 

 

Članak 8. 

 

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu 

dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju 

podnositelj zahtjeva sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Vrbovca. 

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9. 

Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Glasniku Zagrebačke županije“. 

 

 

 

 
KLASA: 320-01/18-01/01 

URBROJ: 238/32-01/01-18-1 

Vrbovec, 31. 01. 2018. g.  

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD VRBOVEC 

GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik Vijeća 

 

Dejan Jaić, dr. med. vet., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


