
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gradsko vijeće 
KLASA:  400-08/20-01/13 
URBROJ:2186/016-03-20-1 
Lepoglava, 18. 12. 2020. 
 

Na temelju odredbe članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine'' 118/18, 42/20), odredbe članka 

22. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/20) i članka 17. Poslovnika Gradskog 

vijeća Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/13, 43/13, 51/13, 6/18) i prethodnog 

pozitivnog mišljenja  Ministarstva poljopivrede poljoprivredi , Klasa: 404-01/20-01/83, Urbroj: 525-08/0252-20-2 od 

22. listopada 2020. godine Gradsko vijeće Grada Lepoglave na 26. sjednici održanoj dana 18. 12. 2020. godine, 

donosi       

 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE  

ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2024. GODINE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Programom potpora u poljoprivredi Grada Lepoglave za razdoblje od 2021. do 2024. godine (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti i mjere za koje će Grad Lepoglava dodjeljivati  potpore male vrijednosti te 

kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novačanih sredstava iz Proračuna Grada Lepoglave. 

 

 

Članak 2. 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoporivredi 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 (SL L. 352, 

24.12.2013) i Uredbom Komisije (EU) 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 (SL.LI 51/1, 22.2.2019). 

 Ovaj Program se primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom 

poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku:  

 
- potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište,  
- 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, 

- potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 
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II. KORISNICI 

Članak 3. 

Korisnik potpore, u smislu ovog programa je „jedan poduzetnik“ - poljoprivredno gospodarstvo upisano u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište i koji ulaže na području grada 
Lepoglave. 

Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, 
trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

Pojmom „jedan poduzetnik“, sukladno članku 2. točki 2. Uredbe de minimis, 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 razriješiti 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 prethodnom stavku preko jednog ili više drugih 
poduzeća isto se tako smatraju  jednim poduzetnikom. 

 
III. KUMULATIVNI IZNOS POTPORA DE MINIMIS 

 
Članak 4. 

 
 Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom 
korisniku ne smije prijeći iznos od 20.000,00 EUR-a 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. 
  
 

IV. MJERE 

 

Članak 5. 

 

Grad Lepoglava će sukladno Uredbi de minimis dodijeljivati:  

 

1. POTPORE ZA ULAGANJE U MATERIJALNU IMOVINU NA POLJOPORVREDNIM 

GOSPODARSTVIMA  

 

Potpore će se dodijeljivati za :  

- izgradnju/rekonstrukciju/adaptaciju gospodarskih zgrada za poljoprivrednu proizvodnju na PG 

- kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika 

- kupnja mehanizacije i opreme namijenjenih obavljanju poljoprivredne djelatnosti  

- kupnja ograda za nasade i životinje 

- kupnja zaštitnih mreža i ostale opreme za zaštitu od vremenskih “neprilika” 



 

 

- kupnja sustava za navodnjavanjeve u plasteniku/stakleniku 

 

 

Potpora se odobrava u visini do 50% iznosa računa, a maksimalan iznos sredstava potpore po 

poljoprivrednom gospodarstvu godišnje iznosi najviše 15.000,00 kuna. 

 

2. POTPORE ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE 

 

 Pravo na potporu za umjetno osjemenjivanje odobrit će se korisniku koji za svoje krave i krmače koristi 
uslugu ovlaštene veterinarske organizacije. Subvencija će se isplaćivati u 100% iznosu za prvo umjetno 
osjemenjivanje plotkinje. 
 
 Isplata subvencija će se provesti na temelju zaključenog ugovora sa ovlaštenom veterinarskom 
organizacijom odnosno na temelju ispostavljenih faktura i evidencije o izvršenoj umjetnoj oplodnji na području grada 
Lepoglave u iznosu od 100% cijene navedene usluge. 
 

 Vlasnici koji su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje životinja i sami vrše umjetno osjemenjivanje 
životinje, ostvaruju subvenciju u iznosu od 100% za dvije doze po plotkinji godišnje. 
 

 Vlasnici koji sami osjemenjuju svoje plotkinje trebaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Lepoglave donijeti 
potvrdu da su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje, potvrdu nadležne ustanove o broju plotkinja, a na kraju 
mjeseca fotokopiju reprodukcijske kartice osjemenjene životinje i račun za sjeme.  
 

 

V. POSTUPAK DODJELE 

Članak 6. 

 

Grad Lepoglava na svojoj web stranici i oglasnoj ploči objavljuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za 
odobravanje potpora za Mjeru 1. u kojem će se definirati uvjeti, potrebna dokumentacija i način podnošenja 
zahtjeva.  

Gradonačelnik Grada Lepoglave svojom odlukom imenuje tročlano Povjerenstvo koje će razmotriti 
pristigle zahtjeve te predložiti gradonačelniku Odluku o dodjeli potpora. S korisnikom se sklapa Ugovor o dodjeli i 
od tog trenutka se potpora smatra dodijeljenom bez obzira na datum isplate potpore. 

U slučaju da korisnik stekne pravo na potporu u trenutku kada po javnom pozivu preostane manji iznos 
sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa. 

Zahtjevi za dodjelu sredstava se dostavljaju na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a 
rješavaju se po redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava planiranih za tu namjenu u Proračunu Grada 
Lepoglave za 2021. godinu. 

Pravo na dodjelu potpora iz ovog Programa ne mogu ostvariti oni koji imaju dugovanja prema Gradu 
Lepoglavi.  

Jedno poljoprivredno gospodarstvo može po istoj mjeri ostvariti potporu samo jedanput tijekom 2021. 
godine.  

 
 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenom vjesniku Varaždinske županije'', 

a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Robert Dukarić 


