
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 

 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA DOMAŠINEC 

    OPĆINSKO VIJEĆE 
 

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20), te članka 

31. Statuta Općine  Domašinec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 03/13, 02/18, 

05/20), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 21. sjednici održanoj ____ rujna 2020. godine, 

donijelo je 
 

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI 

  OPĆINE DOMAŠINEC ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Programom potpora u poljoprivredi Općine Domašinec za razdoblje od 2020. do 2022. 

godine (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuje se mjera za unaprjeđenje poljoprivrede, temeljem 

koje se iz općinskog proračuna dodjeljuju nepovratna financijska sredstva. 

 Programom se uređuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje potpore iz poljoprivrede. 

 

Članak 2. 

 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanom 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  i Uredbe 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 

(dalje u tekstu: Uredba de minimis). 

 

 Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj Program primjenjuje se na potpore 

dodijeljene poduzetnicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

(a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

(b) 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,  

(c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  

 

Članak 3. 

 

 Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvodi su proizvodi koji su 

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

i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  

 

P R I J E D L O G 
(Temeljem čl. 43., stavak 5., točka 1. Statuta Općine 
Domašinec, „Sl. glasnik MŽ. Br. 03/13, 02/18, 05/20“ 

 

PREDLAGATELJ: 
Općinski načelnik 



 

Članak 4. 

 

 Sukladno članku 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 potpora iz proračuna Općine mogu biti 

poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju 

sjedište odnosno prebivalište, i čija se proizvodnja odvija, na području Općine Domašinec i 

nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Domašinec. 

 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 potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za 

odobravanje potpore. 

II. POTPORE POLJOPRIVREDI 

Članak 6. 

 

 Općina Domašinec će u razdoblju 2020.-2022. godine dodjeljivati potporu za sljedeću 

aktivnosti - Sufinanciranje kontrole plodnosti tla. 

 

III. KRITERIJI I MJERILA ZA POTPORE U POLJOPRIVREDI 

 

Članak 7. 

 

Potpora će se dodijeliti za subvencioniranje dijela troškova uzimanja uzoraka na terenu, 

dostavu istih na laboratorijsku analizu, interpretaciju rezultata, ustrojavanje baze podataka o 

stanju plodnosti tla i izdavanje preporuke za gnojidbu. 

Program će se provoditi u suradnji s Međimurskom županijom.  

Općina će sufinancirati troškove po korisniku u maksimalnom iznosu do 40% 

dokumentiranih prihvatljivih troškova.  

 

IV. NAČIN DODJELE POTPORE I IZVJEŠĆIVANJE 

 

Članak 8. 

 

Za provedbu mjere iz ovog Programa raspisuje se Javni poziv koji će biti objavljen na 

oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Domašinec, a u kojem će se utvrditi rokovi i 

postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore s pripadajućom dokumentacijom.  



Prijava na Javni poziv podnosi se Općini Domašinec, Jedinstvenom upravnom odjelu, 

u pisanom obliku na propisanom obrascu prijave. 

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu 

prijave i Javnom pozivu. Prijave se rješavaju prema redoslijedu dospijeća, odnosno do utroška 

sredstava planiranih za proračunsku godinu.  

Na osnovu provedenog Javnog poziva i kontrole pristiglih zahtjeva, općinski načelnik  

donosi Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis, te se 

ista,sukladno članku 4. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku.   

 

Članak 9. 

 

 Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava propisane uvjete. 

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 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, 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.  

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 10. 

 

 Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi na području Općine Domašinec u 

razdoblju 2020. – 2022. godine osiguravaju se u Proračunu Općine, sukladno financijskim 

mogućnostima i likvidnosti Proračuna.  

 

Članak 11. 

 

 Davatelj državne 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.  

Članak 12. 

 

 Za provedbu ovog Programa zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Domašinec. 

 

Članak 13. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“.  

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  O P Ć I N E  D O M A Š I N E C 

 

KLASA:  

URBROJ:  

U Domašincu, ___ rujna 2020. godine 

 

Predsjednik Općinskog vijeća 

Goran Koren 


