
1 

 

 

 

 
 
 
KLASA :551-06/03-01/01 
URBROJ: 2186/016-01-03 
Lepoglava, 30.10.2003. 
 
 
 
 
Gradsko vijeće 
KLASA:  400-02/15-01/16 
URBROJ: 2186/016-03-15-1 
Lepoglava, 21. prosinca 2015. 
 
 Na temelju odredbe članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine'' 30/15), odredbe 
članka 22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj  6/13, 20/13, 33/13 i 
31/14) i članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske 
županije“ broj 20/13, 43/13 i 51/13), Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 21. sjednici održanoj dana 21. 
12. 2015. godine, donosi                    

 

 
PROGRAM 

POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA LEPOGLAVE  
ZA 2016. GODINU 

I. Opće odredbe 
 

Članak 1.  
 Programom se utvrđuju aktivnosti za koje će Grad Lepoglava dodjeljivati potpore male 
vrijednosti za 2016. godinu te kriteriji i postupak dodjele istih. 
 Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava utvrđenih Proračunom 
Grada Lepoglave. 

Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 
jednako na muški i ženski spol. 
 
 

Članak 2. 
Najvažniji ciljevi ovog Programa su: 

1. bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje 
i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane, 

2. povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstava, 
3. podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom ruralnom području 

Grada Lepoglave. 
 
 

 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 
GRAD LEPOGLAVA 

Antuna Mihanovića 12 

42250 Lepoglava 
 tel. 042 770 411, fax 042 770 419 

 email : lepoglava@lepoglava.hr  
 



2 

 

II. Područje primjene 
Članak 3. 

 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 proizvodnje (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis). 
 
 Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj Program primjenjuje se na potpore dodijeljene 
poduzetnicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

- potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 
- potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, tj. potpora koje su izravno vezane uz izvezene 

količine, potpore za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 
troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

- potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  
 

 Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje su 
poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda  navedenih u Prilogu br. I 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

 
 

III. Korisnici 
 

Članak 4. 
 Sukladno odredbi članka 2. točke 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. 
 
 Sukladno stavku 1. i 2. ovog članka korisnici potpore iz proračuna Grada Lepoglave mogu biti 
poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju prebivalište 
odnosno sjedište na području grada Lepoglave i čija se proizvodnja odvija na području grada 
Lepoglave.  
 Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti. 

 
Članak 5. 

 
 Za korisnike potpore koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje 
potpore. 
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Kumulativni iznos potpora de minimis 

 
Članak 6. 

 Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen 
pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te 
se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore. 
 Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio 
zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine 
prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, (i sukladno prethodnom stavku ovog članka) bez 
obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena. 
 Sukladno članku 6. Uredbe de minimis, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu 
o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi 
de minimis. 

 
 

IV.  Potpore u poljoprivredi 
 

Članak 7. 
 

            Mjera 1. Potpore za poticanje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji 
 

 Potpora za poticanje u biljnoj i stočarskoj proizvodnji dodjeljivat će se za projekte na području 
Grada Lepoglave koji su deficitarni u postojećoj poljoprivrednoj proizvodnji, npr. mali pogoni za  
punjenje i pakiranje voća, povrća, hladnjače za voće i povrće, sadnja deficitarnih i trajnih nasada, 
izgradnja plastenika, nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, izrada projektne dokumentacije i 
slično. 
  
 Uvjeti za dodjelu potpore su: 

- vrijednost ulaganja iznosi najmanje 40.000,00 kuna bez PDV-a 

- korisnik sredstva je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva odnosno odgovarajući 
sudski registar 
 

 Maksimalni iznos potpore iznosi 50 % iznosa opravdanih troškova, a najviše 30.000,00 kuna po 
korisniku. 
 
  
 Mjera 2. Potpora za umjetno osjemenjivanje 
 
  Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu 
koje za svoja goveda i svinje namijenjene za prehranu ljudi koristi uslugu umjetnog osjemenjivanja. 
Subvencija obuhvaća nabavku sjemena za osjemenjivanje krava i krmača. 
Potpora se može odobriti samo za jedno osjemenjivanje po životinji. 
 
 Isplata subvencija će se provesti na temelju zaključenog ugovora sa ovlaštenom veterinarskom 
stanicom odnosno na temelju ispostavljenih faktura i evidencije o izvršenoj umjetnoj oplodnji stoke sa 
područja Grada Lepoglave u iznosu od 100% cijene navedene usluge, i to do utroška sredstva 
planiranih za proračunsku godinu. 
 
 



4 

 

 
 

Članak 8. 
 

Grad Lepoglava objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje potpore za Mjeru 
1. iz članka 7. ovog Programa na web stranici Grada Lepoglave www.lepoglava.hr i na oglasnoj ploči 
Grada. 
 Javni poziv raspisuje gradonačelnik. 
 Javnim pozivom će se utvrditi dokumentacija koju su korisnici dužni priložiti uz prijavu.  
 Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave razmatra pristigle prijave te utvrđuje prijedlog 
odluke za dodjelu poticaja. 

Odluku o isplati gradskih poticaja donosi Gradonačelnik. 
Odluka gradonačelnika je konačna. 

 Korisnici ovog gradskog poticaja sklapaju s Gradom ugovor o korištenju sredstava gradskog 
poticaja te su dužni podnijeti izvješće odnosno dokaz o namjenskom utrošku sredstava poticaja u roku 
određenom u ugovoru.  
 Za potpisivanje ugovora iz prethodnog stavka ovog članka ovlašten je Gradonačelnik. 
  
 

Članak 9. 
 Davatelj potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena potpora 
male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 
 Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 
potpore. 
 

 
V. Završne odredbe 

Članak 10.  
 Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Lepoglave osiguravaju 
se u Proračunu Grada Lepoglave sukladno financijskim mogućnostima i likvidnostima Proračuna. 
 

Članak 11. 
 

 Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a stupa na snagu 
01. siječnja 2016. godine. 
 

 
 
 
 

 
        PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

Robert Maček 
        

http://www.lepoglava.hr/

