
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“  broj 30/15), Programa 
potpore poljoprivredi na području Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu („Službeni glasnik 
Općine Veliko Trojstvo“ broj 1/15.), pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklañenosti 
potpore male vrijednosti istog Programa, KLASA: 404-01/15-01/47, URBROJ: 525-07/0882-15-2, 
od 8. travnja 2015. godine i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine 
Veliko Trojstvo“ broj 1/13.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje: 

 

 JAVNI POZIV 
 

za dodjelu potpore poljoprivredi  
na području Općine Veliko Trojstvo za 2015. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju 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 o funkcioniranju Europske unije na potpore de 
minimis u poljoprivrednom sektoru. 
 

1. POTPORA  
 

Članak 2. 
 

Općina Veliko Trojstvo će u 2015. godini dodjeljivati pored postojećih potpora novu   
potporu za slijedeću aktivnost:  

 

1. Mjera 1: Korištenje poticajnih financijskih sredstava za edukaciju stjecanja 
znanja i vještina u poljoprivrednoj djelatnosti; sredstava za izobrazbu o 
održivoj uporabi pesticida na području Općine Veliko Trojstvo. 

 
Potpora će se odobriti korisniku za: 

 

� dio troškova edukacije, stručnog osposobljavanja u iznosu od 30% od plaćenog 
računa, a ne više od 100,00 kn po korisniku, nakon podnesenog Zahtjeva. 

 

2. KORISNICI POTPORE 
 

Članak 3. 
 

 Korisnici sredstava potpore jesu: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a imaju sjedište na 
području Općine Veliko Trojstvo, te nemaju dugovanja prema Općini Veliko  Trojstvo. 

Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva. 



3. IZNOS POTPORE 
 

Članak 4. 
 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 30% od ukupne 
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 100,00 kn po korisniku godišnje. Sredstva potpore za 
dodjelu temeljem ovog Javnog poziva osigurana su unutar Proračuna Općine Veliko Trojstvo za 
2015. godinu, računskoj stavci 352 – Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 
obrtnicima izvan javnog sektora, u iznosu od 15.000,00 kn (petnaest tisuća kuna).  
 

4. NAČIN I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA, TE POTREBNA 
DOKUMENTACIJA 

 

Članak 5. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo (Braće Radić kbr. 
28, 43226 Veliko Trojstvo), Jedinstvenom upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanom 
obrascu (dostupan na Internet stranici Općine Veliko Trojstvo: www.veliko-trojstvo.hr, a može se 
dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Veliko Trojstvo)  koji je sastavni dio ovog javnog 
poziva, zaključno do 30. studenoga 2015. godine. 

 
Podnositelj uz zahtjev za dodjelu potpore treba dostaviti dokumentaciju kako slijedi: 
 

� zahtjev za dodjelu potpore (popunjen propisan obrazac), 
� kopiju rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
� kopiju računa za izvršenu uslugu edukacije, 
� kopiju Certifikata, iskaznice ili drugog odgovarajućeg dokumenta o stečenom znanju 

ili pregledu – Izobrazbi o održivoj uporabi pesticida 
� kopiju žiro računa sa pripadajućim IBAN- om, 
� kopiju osobne iskaznice, 
� Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru 

poljoprivrede iz drugih izvora. 
 

5. POSTUPAK DODJELE POTPORE 
 

Članak 6. 
 

Odluku o dodjeli potpore male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis donosi Općinski 
načelnik, te se ista, sukladno članku 6. Uredbe de minimis, dostavlja korisniku. 
 

6. OSTALE ODREDBE 
 

Članak 7. 
 

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je 
dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.  

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



Članak 8. 
 

Kontrola odobrenih sredstava potpore je vjerodostojni dokument ispostavljen od strane 
dobavljača korisniku potpore, kao i dokaza o izvršenom plaćanju od strane korisnika potpore. 

Ukoliko korisnik potpore ne dostavi izviješće o realizaciji ili ne dokaže namjensko trošenje 
odobrenih sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti na žiro račun Općine Veliko Trojstvo u roku 
od 15 (petnaest) dana od dana utvrñivanja nepravilnosti, te isti neće imati pravo na dodjelu 
bespovratnih potpora iz proračuna Općine Veliko Trojstvo u narednih 5 (pet) godina. 

 

7. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
 

Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu 
Općine Veliko Trojstvo ili na telefon 043/885-643.  

 
 

KLASA: 320-01/15-01/001 
URBROJ: 2103-03-03-15-03 
Veliko Trojstvo, 21. travnja 2015. 
 
 

Općinski načelnik: 
 

 Ivan Kovačić, dr. vet. med., v. r. 
 


