
 

                 

REPUBLIKA HRVATSKA  
KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA VOJNIĆ 

Općinsko vijeće 

KLASA: 320-01/21-01/__ 

URBROJ: 2133/17-03-4/8-21-01 

Vojnić, _________ 2021. godine 

 

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

127/20, 52/21) Općinsko vijeće Općine Vojnić usvojilo je na sjednici održanoj _________ 

2021. godine  

 

NACRT PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI  

OPĆINE VOJNIĆ ZA 2022. GODINU 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 

 Programom potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Vojnić u 2022. godini 

dodjeljivati državne potpore  i potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Vojnić kako slijedi: 

Aktivnost 

broj 

Naziv aktivnosti Plan 2022. 

A100001 Subvencije poljoprivrednicima 80.000,00 

 Subvencije poljoprivrednicima – premije osiguranja 30.000,00 

 

 Subvencije poljoprivrednicima – umjetno osjemenjivanje 

plotkinja u govedarstvu i svinjogojstvu 

30.000,00 

 Subvencije poljoprivrednicima – očuvanje pčelinjeg fonda 20.000,00 

 SVEUKUPNO 80.000,00 

 

Članak 2. 

 

 Potpore male vrijednosti će se dodjeljivati sukladno pravilima EU o pružanju državne 

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

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

na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L352, 24.12.2013.) i Uredbe komisije 

(EU) 2019/316 od 21. veljače 2019.  o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom 

sektoru (SL L51/1, od 22.02.2019.)  - (dalje u tekstu: Uredba 1408/2013.)  



 

 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, 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 stavljenih na tržište,  

b) 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,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  

 

 Sukladno članku 2. Uredbe1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači proizvodi iz 

Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 

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

 Ostale potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu iz članka 1. dodjeljuju se sukladno 

pravilima EU o pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 

od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

na de minimis potpore - u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. 

 

Članak 3. 

 

 Potpore iz članka 1. ovog Programa dodjeljivati će se kako slijedi: 

   

DIO I 

Sukladno Uredbi br. 702/2014: 

1. Potpore za plaćanje premija osiguranja (čl. 28. Uredbe br. 702/2014) 

 

DIO II 

Sukladno Uredbi 1408/2013: 

1. Umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu i svinjogojstvu 

2. Očuvanje pčelinjeg fonda 

 

DIO I 

Državne potpore usklađene sa Uredbom br. 702/2014 

 

Pojmovi korišteni u ovom  Programu  imaju jednako značenje kao pojmovi u Uredbi br. 

702/2014. 

 

Članak 4. 

Korisnici mjera 

 

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava koja imaju proizvodne kapacitete na području Općine Vojnić i 

bez nepodmirenih obveza prema Općini Vojnić.   

 

Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama, a 

sve u skladu s pojedinim člancima i Prilogom I  Uredbe 702/2014. 



 

 

 

Članak 5. 

Isključeno iz područja primjene Uredbe br. 702/2014 

 

Ovaj Program ne primjenjuje se na:  

a) potpore za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest 

potpore izravno povezane s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske 

mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću te  

b) potpore uvjetovane time da se prednost daje uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu 

robu.  

 

Isključena je dodjela pojedinačne i jednokratne potpore poduzetniku koji podliježe 

neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Komisije kojom se 

potpora koju je dodijelila država članica ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom s unutarnjim 

tržištem.  

 

Poduzetnicima u teškoćama ne može se odobriti potpora sukladno ovom Programu, osim u 

slijedećim slučajevima:  

a) ukoliko se radi o potpori za uklanjanje štete prouzročene elementarnim nepogodama u 

sektoru poljoprivrede te  

b) ukoliko se radi o potpori za nadoknadu gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim 

prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom nepogodom, pod uvjetom da je 

poduzetnik postao poduzetnik u teškoćama zbog gubitaka ili šteta prouzročenih 

dotičnom pojavom.  

 

Potpora po ovom Programu ne smije se uvjetovati na način da sama po sebi, s obzirom na uvjete 

koji su s njom povezani ili s obzirom na način financiranja, podrazumijeva neizbježnu povredu 

prava Unije, a posebno:  

a) obvezom korisnika potpore da ima poslovni nastan u određenoj državi članici ili da 

većina njegovih poslovnih jedinica ima poslovni nastan u toj državi članici  

b) obvezom poduzetnika/korisnika potpore da koristi robu proizvedenu ili usluge pružene 

na državnom području;  

c) ograničavanjem mogućnosti korištenja rezultata istraživanja, razvoja i inovacija u 

ostalim državama članicama.  

 

Članak 6. 

Pragovi za prijavu  

 

Ovaj Program ne primjenjuje se ni na jednu pojedinačnu potporu čiji bruto ekvivalent potpore 

premašuje pragove utvrđeni člankom 4. stavkom 1. Uredbe br. 702/2014 odnosno člancima koji 

uređuju pojedinu mjeru. 

 

Utvrđeni prag ne smije se izbjegavati umjetnim razdvajanjem programa ili projekata potpore.  

 

Članak 7. 

Učinak poticaja 

 

Ovaj Program primjenjuje se isključivo na potpore koje imaju učinak poticaja.  

 



 

Smatra se da potpora ima učinak poticaja ako je poduzetnik/korisnik potpore podnio pisani 

zahtjev prije početka rada na projektu odnosno djelatnosti. Zahtjev za potporu mora sadržavati 

barem sljedeće informacije:  

(a) naziv i veličinu poduzetnika;  

(b) opis projekta ili djelatnosti, uključujući datume početka i dovršetka;  

(c) mjesto održavanja projekta ili djelatnosti;  

(d) popis prihvatljivih troškova;  

(e) vrstu (bespovratno sredstvo, zajam, jamstvo, povratni predujam ili drugo) i iznos 

javnog financiranja potrebnog za projekt/djelatnost.  

 

 

Članak 8. 

Intenzitet potpore i prihvatljivi troškovi  

 

U svrhu izračuna intenziteta potpore i opravdanih troškova, svi iznosi koji se koriste trebaju biti 

iznosi prije svih odbitaka poreza ili kakvog drugog troška. Opravdani troškovi popraćuju se 

pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.  

 

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv za potpore, osim kada se ne može tražiti 

njegov povrat u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o PDV-u.  

 

Ako se potpora ne dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava, iznos potpore jednak je bruto 

ekvivalentu bespovratnog sredstva.  

 

Potpore koje se isplaćuju u više obroka potrebno je diskontirati na njihovu vrijednost na datum 

dodjele potpore. Prihvatljive troškove treba diskontirati na njihovu vrijednost na datum dodjele 

potpore. Kamatna stopa koju treba primijeniti pri diskontiranju diskontna je kamatna stopa koja 

se primjenjuje na datum dodjele potpore.  

 

 Članak 9. 

Zbrajanje potpora (kumulacija) 

 

Pri određivanju poštuje li se prag pojedinačne prijave i intenziteti potpore utvrđeni ovim 

Programom, u obzir se uzima ukupni iznos državnih potpora za potpomognutu djelatnost, 

projekt ili poduzetnika.  

 

Ako se financiranje Unije kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća 

ili druga tijela Unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice kombinira 

s državnim potporama, za potrebe određivanja poštuju li se pragovi za prijavu i maksimalni 

intenziteti potpore te gornje granice, u obzir se uzimaju samo državne potpore, pod uvjetom da 

ukupan iznos javnog financiranja dodijeljenog u odnosu na iste prihvatljive troškove ne 

premašuje najpovoljnije stope financiranja utvrđene u primjenjivim propisima zakonodavstva 

Unije.  

 

Potpore s prihvatljivim troškovima koje je moguće utvrditi, izuzete iz obveze prijave iz članka 

108. stavka 3. Ugovora na temelju ove Uredbe, mogu se zbrajati s:  

a) bilo kojom drugom državnom potporom, pod uvjetom da se dotične mjere odnose na 

različite prihvatljive troškove koje je moguće utvrditi;  

b) bilo kojom drugom državnom potporom koja se odnosi na iste prihvatljive troškove, 

bilo da se oni djelomično ili potpuno preklapaju, isključivo ako to zbrajanje ne dovodi 

do premašivanja najvišeg intenziteta potpore ili iznosa potpore koji je primjenjiv na tu 

potporu na temelju ovog Programa.  



 

 

Potpore čiji troškovi nisu prihvatljivi troškovi koje je moguće utvrditi, a koji se izuzimaju na 

temelju članaka 18. i 45. Uredbe br. 702/2014 mogu se zbrajati s bilo kojom drugom državnom 

potporom s prihvatljivim troškovima koje je moguće utvrditi. Potpore bez prihvatljivih troškova 

koje je moguće utvrditi mogu se zbrajati s drugom državnom potporom bez prihvatljivih 

troškova koje je moguće utvrditi do najvećeg odgovarajućeg ukupnog praga za financiranje 

utvrđenog u odnosu na posebne okolnosti svakog slučaja na temelju Uredbe br. 702/2014 ili 

druge uredbe ili odluke o općem skupnom izuzeću koju je donijela Komisija. 

 

Državne potpore koje se mogu dodijeliti temeljem ovog Programa ne mogu se zbrajati s 

plaćanjima iz čl.81. st. 2. i čl. 82. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća 

od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni 

razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347 od 

20.12.2013., dalje: Uredba (EU) br. 1305/2013) u odnosu na iste prihvatljive troškove ako bi 

takvo zbrajanje dovelo do toga da intenzitet potpore ili iznos potpore premaši one utvrđene 

Uredbom br. 702/2014.  

 

Državne potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog Programa ne zbrajaju se s de minimis 

potporama u odnosu na iste prihvatljive troškove ako bi njihovo zbrajanje dovelo do toga da 

intenzitet potpore ili iznos potpore premaši one utvrđene Uredbom br. 702/2014.  

 

Potpore za ulaganja namijenjena obnovi potencijala poljoprivredne proizvodnje iz članka 14. 

stavka 3. točke (e) Uredbe br. 702/2014 ne mogu se zbrajati s potporom za nadoknadu 

materijalne štete navedene u člancima 25., 26. i 30. Uredbe br. 702/2014. 

 

Početne potpore za mlade poljoprivrednike i početne potpore za razvoj malih poljoprivrednih 

gospodarstava iz članka 18. Uredbe br. 702/2014 ne mogu se zbrajati s potporama za pokretanje 

poslovanja za mlade poljoprivrednike ili za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava iz 

članka 19. stavka 1. točke (a) podtočaka i. i iii. Uredbe (EU) br. 1305/20013 ako bi takvo 

zbrajanje dovelo do iznosa potpore višeg od onog koji je utvrđen u Uredbi br. 702/2014. 

 

Članak 10. 

Objavljivanje i informacije 

 

Na objavljivanje, informiranje, izbjegavanje dvostrukog objavljivanja i izvješćivanje ovoga 

Programa primjenjuju se članci 9., 10. i 12. Uredbe br. 702/2014. 

 

 

 

II. MJERE POTPORE 

Članak 11. 

1. Potpore za plaćanje premija osiguranja (čl. 28. Uredbe br. 702/2014) 

 

Potpore koje se dodjeljuju MSP-ovima koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom 

za plaćanje premija osiguranja spojive su s unutarnjim tržištem u smislu Članka 107. stavka 3. 

točke (c) Ugovora i izuzete iz obveze prijave iz njegova Članka 108. stavka 3. ako ispunjavaju 

uvjete utvrđene u stavcima 2. do 6. ovog Članka i u poglavlju I. 

Potpora: 

(a) ne predstavlja prepreku funkcioniranju unutarnjeg tržišta usluga osiguranja;  

(b) nije ograničena na osiguranje koje pruža jedno osiguravajuće društvo ili skupina 

društava;  



 

(c) se ne smije uvjetovati time da ugovor o osiguranju mora biti sklopljen s osiguravajućim 

društvom s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici. 

Osiguranjem se namjerava pokriti gubitke uzrokovane sljedećim: 

a) elementarnim nepogodama;  

b) nepovoljnim klimatskim prilikama koje se mogu izjednačiti s elementarnom 

nepogodom i drugim nepovoljnim klimatskim prilikama;  

c) bolestima životinja ili najezdama nametnika bilja. 

d) zaštićenim životinjama. 

 

Osiguranjem se: 

a) nadoknađuje samo trošak nadoknade gubitaka iz stavka 3.;  

b) ne zahtijeva niti određuje vrsta ili količina buduće poljoprivredne proizvodnje.  

Države članice primjenom odgovarajućih gornjih granica mogu ograničiti iznos premije 

osiguranja koji je prihvatljiv za potporu. 

Intenzitet potpore ograničen je na 15% troškova premije osiguranja, a najviše do 3.000,00 kuna 

po korisniku godišnje.  

 

 

DIO II. 

De minimis potpore usklađene s Uredbom Komisije (EU) br.1408/2013 

 

Članak 12. 

1. Umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu i svinjogojstvu 

Potpora se dodjeljuje kao povrat djela troškova izvršene usluge prvog umjetnog osjemenjivanja 

krava i krmača u 2021. godini. 

Iznos novčane potpore  po jednom grlu je 200,00 kn za umjetno osjemenjivanje plotkinje krava 

i/ili krmača. 

Maksimalni iznos potpore je 2.000,00 kuna po korisniku godišnje. 
 

Članak 13. 

2. Očuvanje pčelinjeg fonda 

U cilju očuvanja i proširenja pčelinjeg fonda na području općine Vojnić te stvaranja preduvjeta 

za daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda sufinancirati će se držanje i proizvodnja pčela sa 

30,00 kn po svakoj pčelinjoj zajednici upisanoj u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog 

pčelarskog saveza. 

Maksimalni iznos sredstava potpore iznosi  3.000,00 kuna po korisniku godišnje. 

 

 

 

III. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

        

Članak 14. 

 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se na osnovu  podnesenih zahtjeva korisnika i priložene 

propisane dokumentacije, temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva u 2021. godini. 

Javni poziv raspisuje Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić na temelju odluke Načelnika. 

Javni poziv sadrži: prihvatljive korisnike, popis mjera i kriterija za dodjelu potpora, potrebna 

dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev, rokove i način podnošenja zahtjeva, način kontrole 

namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama.  



 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva u 2021. godini, raspisat će se nakon donošenja Programa, 

objavit će se na službenim stranicama Općine Vojnić. 

Najviši iznos potpore koju jedan korisnik potpore može ostvariti iz Proračuna Općine 

Vojnić u 2021. godini po svim osnovama potpora male vrijednosti je 8.000,00 

kuna/korisniku/godišnje.  

 

Članak 15. 

 

Zahtjevi za pojedine mjere/podmjere podnose se na propisanim obrascima s pripadajućom 

dokumentacijom, do roka navedenog u Javnom pozivu.  

Obrasci zahtjeva biti će dostupni na web stranici Općine Vojnić. 

Podnositelj zahtjeva, uz ispunjen obrazac zahtjeva za potporu prilaže slijedeću 

dokumentaciju: 

1. preslika računa za provedeno ulaganje u 2021. godini i dokaz o plaćanju  

2. potvrda o podmirenim dospjelim novčanim obavezama prema Općini Vojnić  

3. preslika osobne iskaznice (fizičke osobe) 

4. preslika upisa u odgovarajući registar (pravne osobe) 

5. preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva (za pčelare upis u 

Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza) 

6. preslika Zahtjeva za potporu od APPRRR u 2020. ili 2021. godini 

7. druga dokumentacija propisana uz određene mjere iz Programa. 

8. izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih 

izvora, sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, 2019/316 i  Uredbe 1407/2013.  

 

Općina Vojnić, ukoliko se za to ukaže potreba, može korisnika potpore zatražiti i dodatnu 

dokumentaciju. 

 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima 

primljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013., 2019/316  i Uredbi 

1407/2013. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013., 2019/316 i Uredbi 1407/2013. 

 

Članak 16. 

 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen 

jednom poduzetniku 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 ili svrhu potpore. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013. 

Sukladno članku 3. Uredbe 1407/2013 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen 

jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja od tri 

fiskalne godine  te se ta gornja granica  primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe 1407/2013, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu 

o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne dvije 

fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. 

 



 

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 17. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Vojnić, 

a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine. 

 

 Općinsko vijeće 

 Predsjednik 

 Azim Durmić 


