
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI na __. sjednici održanoj  _______________  

2021. godine na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18, 42/20, 

127/20 i 52/21), članka 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14 i 69/17) i 

članka 31. Statuta Općine Petrijevci („Sl. glasnik Općine Petrijevci“ br. 1/18. i 2/21), uz Mišljenje 

Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti potpore male vrijednosti s Uredbom Komisije (EU) br. 

1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru („Službeni list“ Europske unije 

L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316. od 21. veljače 

2019. godine o izmjeni 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 L 51 od 22. veljače 2019. godine), KLASA: 

______________________, URBROJ: ___________________ od __. _______________ 2021. 

godine, donosi sljedeći 

 

P R O G R A M 

POTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJEVCI 

ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 

2027. godine u dijelu koji se odnosi na razvoj poljoprivrede, ovim Programom poticanja razvoja 

poljoprivrede na području Općine Petrijevci za razdoblje od 2022. do 2024. godine (u daljnjem 

tekstu: Program) uređuju se opće odredbe, vrste mjera, ciljevi, korisnici, uvjeti, način te postupak 

odobravanja potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine 

Petrijevci (u daljnjem tekstu: Općina). 

 

Članak 2. 

 

U odredbama ovog Programa riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez 

obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski 

rod. 

 

Članak 3. 

 

Odredbe ovog Programa usklađene su s odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013. 

od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru („Službeni list“ Europske unije L 352/9 

od 24. prosinca 2013. godine) i odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 

2019. godine o izmjeni 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 L 51 od 22. veljače 2019. godine). 

 



-  2  - 

 

Članak 4. 

Svrha ovog Programa je pomoć u razvoju poljoprivrede i ruralnog prostora kroz povećanje 

i modernizaciju primarne poljoprivredne proizvodnje, stvaranje povoljnijih uvjeta za početak 

bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, povećanje kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih 

proizvoda, bolje iskorištenje resursa te povećanje broja zaposlenih osoba kroz razvoj poljoprivrede 

sa svrhom zadržavanja stanovništva na ruralnom području kako bi se očuvale njegove vrijednosti 

i iskoristile prednosti. 

 

Članak 5. 

 

Pod potporama za poticanje razvoja poljoprivrede (u daljnjem tekstu: potpore) u smislu 

ovog Programa podrazumijevaju se bespovratna financijska sredstva odobrena za prihvatljive 

troškove i koja su dodijeljena prihvatljivim korisnicima. 

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i drugih srodnih 

troškova. 

Financijska sredstva za provedbu mjera potpora utvrđenih ovim Programom osiguravaju 

se u Proračunu Općine u razdoblju njegove provedbe, odnosno u razdoblju od 2022. do 2024. 

godine. 

 

II. MJERE POTPORA 

 

Članak 6. 

 

Općina Petrijevci će, u skladu s proračunskim mogućnostima, u razdoblju od 2022. do 

2024. godine dodjeljivati potpore kako slijedi: 

 

Mjera 1. Potpora mladim poljoprivrednicima 

Mjera 2. Potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda 

Mjera 3. Potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva  

Mjera 4. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda 

Mjera 5. Potpora za manifestacije 

 

Članak 7. 

 

Mjere potpora male vrijednosti iz prethodnog članka ovog Programa su potpore male 

vrijednosti i dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013. od 18. 

prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru („Službeni list“ Europske unije L 352/9 od 24. 

prosinca 2013. godine) i Uredbom Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. godine o  



-  3  - 

 

izmjeni 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 L 51 od 22. veljače 2019. godine) (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.). 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013., mjere iz članka 6. ovog Programa dodjeljuju se 

korisnicima 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 vezanim uz izvoz, odnosno potpora koja je izravno vezana uz 

izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili neke 

druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost; 

- potpora uvjetovana korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi 

navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniraju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 

akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. godine. 

Potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru ne smiju prelaziti iznos od 20.000 

EUR-a po pojedinom korisniku u bilo kojem razdoblju unutar tri (3) fiskalne godine. Pri tome se 

uzimaju u obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore 

male vrijednosti. U obzir se uzimaju i sredstva iz EU fondova ukoliko ih je korisnik primio kao 

potporu male vrijednosti, neovisno o instrumentu dodjele. 

O prethodno navedenom korisnik dostavlja izjavu na propisanom obrascu. 

Općina Petrijevci, kao davatelj potpore, dužan je obavijestiti korisnika da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti.  

 

Članak 8. 

 

Pojam „poduzetnik“ u smislu Uredbe 1408/2013. podrazumijeva svaki subjekt koji se bavi 

gospodarskom djelatnošću bez obzira na njegov status i način financiranja, a pojam „jedan 

poduzetnik“ obuhvaća sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

 

- jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

- jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog 

ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 

- jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenim s tim poduzećem ili prema odredbama statuta ili društvenog ugovora tog 

poduzeća; 

- jedno poduzeće, koje je dioničar ili član drugog poduzeća, 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 ovog članka 

smatraju se jednim poduzetnikom. 
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III. MJERE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI (EU) BR. 

1408/2013. 

 

Članak 9. 

 

Mjera 1. Potpora mladim poljoprivrednicima 

 

Korisnici potpore 

 

 Korisnik potpore je mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost 

na poljoprivrednom gospodarstvu. 

 Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih 

poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu navedenih u Prilogu I. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije bez primjene dodatnih postupaka kojima bi se promijenila priroda 

tih proizvoda. 

  

Uvjeti za dodjelu potpore 

 

 Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore  iz prethodnog 

stavka ovog članka pod sljedećim uvjetima da: 

 

- su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika; 

- su registrirani kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti najmanje tri (3) mjeseca do 

trenutka podnošenja prijave; 

- da nisu stariji od četrdeset (40) godina na dan podnošenja prijave; 

- imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Petrijevci i da je ulaganje izvršeno 

isključivo na području Općine Petrijevci; 

- posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine za zanimanje u poljoprivredi; 

- nemaju evidentiran dug prema državnom i općinskom proračunu u trenutku podnošenja 

prijave. 

 

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore 
 

Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za prihvatljive troškove koji rezultiraju 

povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata i/ili 

modernizacijom proizvodnog procesa. 
 

 Potpora se dodjeljuje mladim poljoprivrednicima za sljedeće troškove: 

 

- podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kao i kupnja učinkovitih 

sustava navodnjavanja za voćarsku proizvodnju; 

- kupnja sadnog materijala; 

- kupnja i opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata; 
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- kupnje klimatski pametne i održive infrastrukture vezane uz plasteničku/stakleničku 

proizvodnju povrća; 

- opremanja ostalih gospodarskih objekata, kupnja uređaja, licenci i softvera za racionalnije 

korištenje pesticida i gnojiva u poljoprivredi, 

- kupnja uređaja i opreme za praćenje meteoroloških prilika, 

- kupnja novih strojeva, opreme i alata za primarnu proizvodnju. 
 

Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje.  

Ukoliko je korisnik potpore upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi ili je u 

prijelaznom razdoblju prelaska na ekološku proizvodnju, intenzitet potpore se povećava za 10%, 

a najviše do 12.000,00 kuna godišnje. 
 

Troškovi za kupnju osobnih vozila, mobilnih uređaja, najma poslovnog prostora, 

troškovi nabave rabljenih strojeva, opreme i alata neće se priznati. 
 

Instrument dodjele potpore 
 

 Bespovratna financijska sredstva  
 

Podnošenje zahtjeva 
 

 Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže sljedeća 

dokumentacija: 
 

- preslika Osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik  

    poljoprivrednika (ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik ili preslika obrtnice); 

- potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva; 

       - dokaz da podnositelj zahtjeva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, 

       - dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi ili  

               je u prijelaznom razdoblju prelaska na ekološku proizvodnju; 

       - program modernizacije proizvodnog procesa i/ili povećanje proizvodnih kapaciteta s  

          prikazom prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima, 

       - dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta i/ili objekta na kojem je temeljem  programa  

  iz prethodnog stavka izvršeno ulaganje, 

     - ukoliko je ulaganje u poljoprivredno zemljište ili objekte koji nisu u vlasništvu korisnika,  

              korisnik prilaže ugovor o najmu/zakupu/ ili koncesiji koji mora biti sklopljen na rok od          

              najmanje 10 godina; 

- dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno dokaz     

  o stečenoj stručnoj spremi iz područja poljoprivrede ili radno iskustvo iz poljoprivrede u   

              trajanju od najmanje 2 godine, odnosno dokaz o stručnom usavršavanju i   

              osposobljavanju; 

        - izjavu o svim potporama male vrijednosti  koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj g     

              godini i prethodne dvije godine; 

- izjavu da li je na način propisan člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 povezan    

  s ostalim poduzetnicima; 
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-  potvrdu nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom proračunu, te                

               izvanproračunskim fondovima, ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja   

               prijave; 

       -  potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci o nepostojanju duga prema            

             Općinskom proračunu ne starija od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave; 

     -  izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova; 

       -  preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva; 

       - privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka te 

        - ostalu dokumentaciju koju zatraži Povjerenstvo.  

 

Članak 10. 

 

Mjera 2. Potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda 

 

Korisnici potpore 

 

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na 

poljoprivrednom gospodarstvu. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore 

 

 Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog 

stavka ovog članka pod sljedećim uvjetima da: 

- su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili u Upisnik  

  poljoprivrednika kao obrt ili trgovačko društvo registriran za obavljanje poljoprivredne   

  djelatnosti; 

- imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Petrijevci i da se poljoprivredna    

         proizvodnja odvija na području Općine Petrijevci. 

 

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore 

 

 Potpora se odobrava poljoprivredniku: 

 

     - u slučaju štete od prirodne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena prirodna     

      nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica  

      osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja,  

      na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi. 

 

Pojam prirodne nepogode utvrđuje se sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od 

prirodnih nepogoda. 

 

Intenzitet potpore iznosi 50% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih 

tijela, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje. 
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Instrument dodjele potpore 

 

 Bespovratna financijska sredstva. 

 

Podnošenje zahtjeva 

 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže sljedeća 

dokumentacija: 

 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik  

  poljoprivrednika,  

- ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik preslika i obrtnice, a ukoliko je trgovačko društvo 

   preslika Izvatka iz sudskog registra, 

- izjava da nije zaključena polica osiguranja za objekte, odnosno poljoprivrednu  

   mehanizaciju i opremu na kojima je šteta nastala, 

- zapisnik o nastaloj šteti ovjeren od nadležnih tijela koja utvrđuju nastalu štetu, 

- procjena vrijednosti nastale štete sukladno propisanoj metodologiji, 

- izjavu o svim potporama male vrijednosti  koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj  

  godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjavu da li je na način propisan člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 povezan  

  s ostalim poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

             - potvrdu nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom proračunu, te                

              izvanproračunskim fondovima, ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja    

              prijave; 

              - potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci o nepostojanju duga prema            

              Općinskom proračunu ne starija od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave; 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva, 

             - privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka te 

- ostalu dokumentaciju koju zatraži Povjerenstvo.   

 

Članak 11. 

 

Mjera 3. Potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 
 

Korisnici potpore 

 

 Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu 

djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu. 

 Potporu može ostvariti i član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za plaćene troškove 

obveznog osiguranja s osnova poljoprivrede. 
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Uvjeti za dodjelu potpore 

 

 Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore koji je 

poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu djelatnost na poljoprivrednom 

gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. 

 Korisnik mora imati prebivalište na području Općine Petrijevci. 
 

Korisnik potporu ostvaruje jednu godinu od dana upisa u Upisnik obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno 

upisa člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. 

 

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore 

 

 Potpora se dodjeljuje poljoprivredniku za troškove prvog osnivanja obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva za sljedeće troškove: 

 

- obveznog osiguranja s osnova poljoprivrede, a koji se odnose na troškove doprinosa za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje za godinu koja prethodi godini kada se podnosi zahtjev i 

odnose se na nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kao i na člana obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva koje je prvi put osnovano.  
 

Intenzitet potpore je 60% od iznosa prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna godišnje. 

Ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, intenzitet potpore uvećava 

se za 20%, a najviše do 6.000,00 kuna godišnje. 

 

Instrument dodjele potpore 

 

Bespovratna financijska sredstva 

 

Podnošenje zahtjeva 

 

 Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže sljedeća 

dokumentacija: 

 
 - preslika Rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava; 

 - elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa putem web stranice HZMO i/ili  

              sustava e-građani i/ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO za  

              nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kao i člana obiteljskog  

              poljoprivrednog gospodarstva koje je prvi put osnovano; 

 - dokaz o izvršenim plaćanjima prihvatljivih troškova za godinu koja prethodi godini   

               podnošenja zahtjeva; 

 - ukoliko podnositelj zahtjeva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, dokaz    

              o tome; 
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 - izjavu o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj  

              godini i  prethodne dvije godine na propisanom obrascu; 

 - izjavu da li je na način propisan člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 povezan   

              s ostalim poduzetnicima; 

 - izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova; 

             - potvrdu nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom proračunu, te                

              izvanproračunskim fondovima, ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja    

              prijave; 

            -  potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Petrijevci o nepostojanju duga prema            

  Općinskom proračunu ne starija od 30 (trideset) dana od dana podnošenja prijave; 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva;  

- privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka te 

- ostalu dokumentacija po zahtjevu Povjerenstva. 

 

Članak 12. 

 

 

Mjera 4. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda  
 

Korisnici potpore 

 

 Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na 

poljoprivrednom gospodarstvu. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore 

 

 Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti korisnici potpore iz prethodnog stavka 

ovog članka pod sljedećim uvjetima: 

 

      - da je upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, odnosno u Upisnik   

        poljoprivrednika kao obrt, zadruga ili trgovačko društvo registrirano za poljoprivrednu  

        djelatnost; 

       - da posjeduje registriran, odnosno odobren objekt u poslovanju s hranom; 

       - da posjeduje odgovarajuća stručna znanja; 

-  da ima sjedište ili prebivalište na području Općine Petrijevci i/ili ulaganje mora biti na  

   području Općine Petrijevci. 
 

Prerada poljoprivrednih proizvoda iz prethodnog stavka definirana je Uredbom Komisije 

(EU) br. 1407/2013 i znači sve postupke prerade poljoprivrednih proizvoda koji za ishod imaju 

proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnim 

za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju. 
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Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore 
 

Potpora se odobrava za prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, 

modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom 

gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. 

 Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima za sljedeće troškove: 

 

- troškove nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda 

u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivredne proizvodnje iz 

Dodatka I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 
 

Najmanji iznos pojedinačno izvršenog ulaganja za koji se može ostvariti potpora je 

2.000,00 kuna. 

 

Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna godišnje. 

Ukoliko je korisnik upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi intenzitet potpore iznosi 

do 60%, a najviše do 12.000,00 kuna godišnje. 
 

Troškovi za kupnju osobnih vozila, mobilnih uređaja, najma poslovnog prostora, 

troškovi nabave rabljenih strojeva, opreme i alata neće se priznati. 

 

Intenzitet potpore 
 

Bespovratna financijska sredstva 

 

Podnošenje zahtjeva 

 

 Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže sljedeća 

dokumentacija: 
 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik     

  poljoprivrednika; 

 - ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik preslika i obrtnice, a ukoliko je trgovačko društvo      

              preslika Izvatka iz sudskog registra, odnosno izvod iz nadležnog registra ukoliko je  

              zadruga; 

 - dokaz da podnositelj zahtjeva posjeduje registriran i odobren objekt u poslovanju s  

              hranom sukladno propisima; 

 - dokaz da je podnositelj zahtjeva upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi ili      

              je u prijelaznom razdoblju prelaska na ekološku proizvodnju, 

- ukoliko podnositelj zahtjeva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, dokaz      

  o tome;  

 - program povećanja, modernizacije i unaprjeđenja prerade poljoprivrednih proizvoda  s   

              prikazom prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima, 
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 - dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno dokaz  

              o stečenoj stručnoj spremi iz područja poljoprivrede ili radno iskustvo iz poljoprivrede u   

              trajanju od najmanje 2 godine, te dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju; 

 - izjavu o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj  

              godini i prethodne dvije godine na propisanom obrascu;  

 - izjavu da li je na način propisan člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 povezan      

              s ostalim poduzetnicima;  

 - izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

 - potvrdu nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom proračunu, te                

              izvanproračunskim fondovima, ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja    

              prijave; 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva, 

- privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka te 

- ostalu dokumentacija po zahtjevu Povjerenstva.  

 

Članak 13. 

 

Mjera 5. Potpora za manifestacije  
 

Korisnici potpore 

 

 Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na 

poljoprivrednom gospodarstvu. 

 

Uvjeti za dodjelu potpore 

 

 Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti korisnici potpore iz prethodnog stavka 

ovog članka pod sljedećim uvjetima: 

 

      - da je upisan u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, odnosno u Upisnik   

        poljoprivrednika kao samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo ili obrt registriran za  

        obavljanje poljoprivredne djelatnosti, udruge registrirane za očuvanje tradicije i kulturne  

        baštine; 

-  da ima sjedište ili prebivalište na području Općine Petrijevci i/ili ulaganje mora biti na  

   području Općine Petrijevci. 

 

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore 

 

Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i 

sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane uz poljoprivrednu proizvodnju, promociju 

poljoprivrednih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine, kao i očuvanje ugroženih područja 

i biološke raznolikosti, a odnosi se na organizaciju ili sudjelovanje na sajmovima, smotrama, 

znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama. 
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Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima za sljedeće troškove: 

- troškove zakupa prostora; 

- kotizacije; 

- uvrštenja u sajamski katalog, 

- izrada promidžbenih materijala i 

- drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem u 

manifestacijama. 
 

 

Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 4.000,00 kuna godišnje. 

 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilažu: 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik      

poljoprivrednika 

- preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, ukoliko je trgovačko društvo,  

ustanova, znanstvena ili obrazovna institucija preslika Izvatka iz nadležnog trgovačkog 

suda, 

- preslika izvoda  iz Registra udruga i Registra neprofitnih organizacija ukoliko je 

podnositelj zahtjeva udruga, 

- opis aktivnosti u organizaciji, odnosno sudjelovanju na manifestaciji,  

- preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenom plaćanju,  

- preslike dokaza o održanoj manifestaciji, za organizatora popis sudionika manifestacije, za 

sudionika prijavni obrazac ili drugi dokument kojim dokazuje svoje sudjelovanje, 

- izjavu o svim potporama male vrijednosti  koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini 

i prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjavu da li je na način propisan člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 povezan 

s ostalim poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- potvrdu nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom proračunu, te                

            izvanproračunskim fondovima, ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja    

            prijave; 

-  preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva, 

- privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka te 

- ostalu dokumentacija po zahtjevu Povjerenstva.  

 

IV. PROVEDBA MJERA POTPORA MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI (EU) 

BR. 1408/2013. 

 

Članak 14. 

 

 Postupak dodjele potpora male vrijednosti iz ovog Programa pokreće se i provodi temeljem 

javnog poziva kojeg objavljuje načelnik i koji se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim 

internetskim stranicama Općine Petrijevci www.petrijevci.hr.  

http://www.petrijevci.hr/


-  13  - 

 

Članak 15. 

 

 Javni poziv obvezno mora sadržavati sljedeće podatke: 

 

- naziv tijela koje objavljuje poziv; 

- predmet javnog poziva; 

- namjena i visina moguće potpore; 

- uvjeti za podnošenje zahtjeva za potporu; 

- potrebna dokumentacija; 

- način, mjesto i rok podnošenja zahtjeva; 

- način objave odluke o dodjeli potpore. 

 

 Javni poziv objavljuje se na vrijeme od minimalno petnaest (15) dana, odnosno do utroška 

sredstava planiranih u Proračunu Općine Petrijevci za tu namjenu. 

 Odluku o raspisivanju Javnog poziva donosi Općinski načelnik, a može se raspisati za 

jednu ili više mjera iz ovog Programa. 

 Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo iz članka 16. 

ovog Programa. 

 Zahtjevu se obavezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovim Programom. 

 

Članak 16. 

 

 Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Povjerenstvo za poticanje razvoja 

poljoprivrede na području Općine Petrijevci ( daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo čine predsjednik i dva (2) člana koje imenuje Općinski načelnik. 

 

Članak 17. 

 

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

 

- utvrđuje obrazac zahtjeva za dodjelu potpore s dokaznim sredstvima o ispunjavanju 

uvjeta; 

- razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore; 

- ocjenjuje i vrednuje podnesene zahtjeve; 

- utvrđuje prijedlog za dodjelu potpore; 

- obavlja i druge poslove u provođenju Programa. 

 

Članak 18. 

 

 Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva. 

 Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članstva. 

 O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 

Općine Petrijevci. 
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Članak 19. 

 

 Zahtjevi se obrađuju, te se o njima odlučuje isključivo redoslijedom zaprimanja. 

 Od podnositelja zahtjeva Povjerenstvo može zahtijevati dodatna pojašnjenja i informacije, 

odnosno dodatnu dokumentaciju ukoliko je to nužno za utvrđivanje njenog statusa. 

 U slučaju nepotpune dokumentacije podnositelj zahtjeva će biti pozvan da dopuni 

dokumentaciju u roku od pet (5) kalendarskih dana putem elektroničke pošte. Ukoliko podnositelj 

zahtjeva ne dopuni dokumentaciju u propisanom roku zahtjev se neće razmatrati nego će se 

odbaciti. 

Članak 20. 

 

 Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva. 

 Odluka iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se na službenim internetskim 

stranicama Općine Petrijevci www.petrijevci.hr najkasnije u roku od 30 dana od dana njezina 

donošenja. 

 Prigovor na Odluku o dodjeli potpore može se podnijeti u roku od pet (5) kalendarskih 

dana od dana njezine objave na službenim internetskim stranicama Općine Petrijevci 

www.petrijevci.hr.  

 O prigovoru odlučuje Općinski načelnik. 

 Odluka Općinskog načelnika o prigovoru je konačna. 

 

Članak 21. 

 

 S korisnikom potpore Općinski načelnik zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna 

prava i obveze korisnika i Općine. 

 

  

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

 

 

 Prihvatljivi troškovi u smislu ovog Programa su svi koji su nastali nakon 01. siječnja tekuće 

godine za koju se javni poziv raspisuje. 

 Minimalni iznos pojedinog računa o izvršenom ulaganju prihvatljivih troškova za dodjelu 

potpora male vrijednosti iz ovog Programa mora biti veći od 1.000,00 kuna ne računajući 

pripadajući PDV. 

 Jedan korisnik može ostvariti potporu po više mjera iz ovog Programa pod uvjetom da 

njihov kumulativni iznos ne prelazi 20.000,00 kuna godišnje. 

 

 

 

 

http://www.petrijevci.hr/
http://www.petrijevci.hr/
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Članak 23. 

 

 U slučaju da korisnik potpore 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 planiranih sredstava. 

 

Članak 24. 

 

 Provedba ovoga Programa ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja, 

odnosno odbijanja zahtjeva ne izdaju se upravni akti. 

 Svi osobni podaci navedeni u Zahtjevu za dodjelu potpore i dokumentacija koristit će se 

sukladno Općoj uredbi i zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti 

podataka („Narodne novine“  br. 42/18.) isključivo u svrhu odobravanja potpore. 

 Sukladno članku 14. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ 47/14. i 69/17.) 

Općina Petrijevci će voditi evidenciju potpore male vrijednosti dodijeljenih temeljem ovog 

Programa te dostaviti Ministarstvu financija i Ministarstvu poljoprivrede podatke o dodijeljenim 

potporama male vrijednosti i unijeti iz u Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti 

Ministarstva financija. 

 

Članak 25. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu danom koji slijedi danu objave u „Službenom glasniku 

Općine Petrijevci“. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PETRIJEVCI 

 

 
KLASA:320-03/21-01/         
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Petrijevci, __. ______ 2021. godine       Jelena Piegel Vidaković, univ.spec.ing.aedif., v.r.  

            

 

…………….. 


