
             
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
 

OPĆINA PISAROVINA 
Općinsko vijeće 
 

 
Na temelju članka 17. Statuta Općine Pisarovina („Glasnik Zagrebačke županije“ br. 

11/07, 21/09, 1/13 i 10/13), a vezano za članak 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 
broj 30/15.), Općinsko vijeće Općine Pisarovina, na svojoj 21. sjednici održanoj dana 14. 
srpnja 2015. godine,  donosi 
 

PROGRAM 
potpora poljoprivredi na području Općine Pisarovina za 2015. godinu 

 
OPĆI UVJETI 

Članak 1. 
 Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Pisarovina u 
2015. godini dodjeliti potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 
 Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 
Općine Pisarovina. 
 

Članak 2. 
 Potpore male vrijednosti dodjeluju 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 u funkcioniranju Europske unije na 
potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru-u daljnem tekstu : Uredba de minimis.  
 Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, 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 stavljen na tržište, 
b) potpora djelatnostima vezanim 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 de minimis, poljoprivredni proizvod znači proizvod 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 jesu poljoprovrednici s prebivalištem na području Općine 
Pisarovina. 
 Sukladno članku 2., točka 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. 
 

Članak 4. 
Općina Pisarovina će dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti 

1. Mjera 1: Subvencija za umjetno osjemenjivanje 
 
MJERA 1. Subvencija za umjetno osjemenjivanje stoke 
 
Potpora će se odobriti korisniku za umjetno osjemenjivanje stoke. 
Korisnik potpore mora imati prijavljeno prebivalište na području Općine Pisarovina te njegovo 
domaćinstvo mora imati uredno podmirene sve obveze prema Općini Pisarovini i to po svim 
osnovama. 
Iznos sredstava potpore za prvo umjetno osjemenjivanje grla iznosi 200,00 kn godišnje, a 
godišnjeg ograničenja iznosa odnosno broja grla za čije osjemenjivanje se potpora odobrava, 
po korisniku potpore nema. 
 
 POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 5. 
 Potpore iz članka 4. ovog Programa se isplaćuju izravno pravnoj ili fizičkoj osobi koja 
je korisniku potpore pružila odnosno izvršila uslugu za koju se potpora dodjeluje, a temeljem 
ispostavljenog računa i popisa korisnika potpore. 
 Prije isplate potpore na način iz stavka 1. ovog članka, za svakog korisnika u bazi 
podataka Općine Pisarovina provjerava se iznos prethodno dodijeljene potpore tijekom 
tekuće godine, podmirenje financijskih obveza domaćinstva korisnika potpore prema Općini 
Pisarovina te mjesto prebivališta korisnika potpore uvidom u osobnu iskaznicu ili drugi 
odgovarajući dokument. 
 

Članak 6. 
Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije 

prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
Gornja granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de 

minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili 
djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije.  

Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 
 

Članak 7. 
Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o 

iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprovrede iz drugih izvora 
sukladno Uredbi de minimis.  
 Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 
 
 

POVRAT SREDSTAVA 
Članak 8. 

U slučaju da po isplati potpore Općina Pisarovina utvrdi da korisnik potpore ne 
ispunjeva utvrđene uvjete, korisnik potpore dužan je cjelokupan iznos potpore zajedno s 
pripadajućom kamatom vratiti u proračun Općine Pisarovina. 

 
 



STUPANJE NA SNAGU 
Članak 9. 

Ovaj Program primjenjuje se od dana donošenja, a objaviti će se na službenoj 
internet stranici Općine Pisarovina i u Službenim novinama Općine Pisarovina. 

 
KLASA:021-05/15-01/21 
UR.BROJ:238/21-01-15-16 
Pisarovina, 14. srpnja 2015. godine  
 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
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