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          REPUBLIKA HRVATSKA 

 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

         OPĆINA MAGADENOVAC 

               OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

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

30. Statuta Općine Magadenovac („Službeni glasnik Općine Magadenovac“ broj 1/18 i 2/20), 

Općinsko vijeće Općine Magadenovac na ____ sjednici održanoj _________ 2020. godine,    

d o n o s i 

 

 

 

 

PROGRAM BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  

OPĆINE MAGADENOVAC ZA  2020. GODINU 
 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Magadenovac u 

2020. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine 

Magadenovac. 

 

Članak 2. 
 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore 

propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 

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

daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. 

 

Članak 3. 

 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013 pod pojmom ʺjedan poduzetnikʺ 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 stavku točkama (a) do (d) preko 

jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.  

 

 

II. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

 

Članak 4. 

 

Općina Magadenovac će u 2020. godini dodjeljivati de minimis potpore usklađene s Uredbom 

Komisije (EU) br. 1407/2013 za sljedeće aktivnosti: 

 

Mjera 1: Sufinanciranje sudjelovanja na sajmovima 

Mjera 2.  Sufinanciranje pregleda mesa na trihinellu. 

 

 

Članak 5. 

 

MJERA 1.  SUFINANCIRANJE SUDJELOVANJA NA SAJMOVIMA 

 

Prihvatljivi korisnici:  

Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju sjedište na području Općine Magadenovac 

i koja obavljaju svoju djelatnost na području Općine Magadenovac.  

 

Prihvatljivi troškovi:  

Prihvatljivi troškovi nastali od 01. prosinca prošle godine do 15. prosinca tekuće godine za 

koju se podnosi prijava: 

- trošak kotizacije za sudjelovanje na sajmu, izložbi, manifestaciji koja je značajna za 

razvoj poljoprivrede, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine s 

ciljem promoviranja i prodaje poljoprivrednih proizvoda, 

- trošak  zakupa izložbenog prostora,  uređenje i  opremanje štanda, 

- uvrštavanje u sajamski katalog i izrada promotivnih materijala. 
 

Iznos potpore:  

Pojedinačnom podnositelju zahtjeva potpora se dodjeljuje za maksimalno tri samostalna 

nastupa u kalendarskoj godini i to do 1.500,00 kn dokumentiranih prihvatljivih troškova po 

samostalnom nastupu, odnosno najviše do 4.500,00 kuna godišnje.  

 

Način provedbe:  
Za provedbu mjere raspisati će se javni poziv.  

Javni poziv raspisuje općinski načelnik ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu Općine 

Magadenovac za godinu za koju se dodjeljuje u pravilu jednom godišnje.  

Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi. Isti se objavljuje na 



web stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja 

koja pripadaju Općini Magadenovac.  

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac u 

pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.  

Potpora se isplaćuje poljoprivredniku u tekućoj godini temeljem javnog poziva, ispunjene 

prijavne dokumentacije i dostave preslika računa. 

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi općinski načelnik. 

 

 

MJERA 2.  SUFINANCIRANJE PREGLEDA MESA NA TRIHINELLU 

 
Prihvatljivi korisnici:  

Fizičke/pravne osobe koje imaju prebivalište/sjedište na području Općine Magadenovac. 

 

 

Prihvatljivi troškovi:  

- troškovi utrošeni od 01. prosinca prošle godine do 15. prosinca tekuće godine, a za koje 

podnositelj zahtjeva nije ostvario potporu u 2019. godini. 

 

Iznos potpore:  
Potpora se odobrava za pregled svinjskog mesa na trihinellu u iznosu 100% cijene po uzorku 

mesa. 

 

Način provedbe:  
Za provedbu mjere raspisati će se javni poziv.  

Javni poziv raspisuje Općinski načelnik ovisno o osiguranim sredstvima u proračunu Općine 

Magadenovac za godinu za koju se dodjeljuje u pravilu jednom godišnje.  

Javnim pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu te ostali bitni elementi. Isti se objavljuje na 

web stranici Općine Magadenovac www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja 

koja pripadaju Općini Magadenovac.  

Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Magadenovac u 

pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Jedinstveni upravni odjel.  

Prijave se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, odnosno do utroška planiranih sredstava za 

proračunsku godinu na koju se poziv odnosi.  

Potpora se isplaćuje poljoprivredniku u tekućoj godini temeljem javnog poziva, ispunjene 

prijavne dokumentacije i dostave preslika računa veterinarske stanice koja je izvršila uslugu. 

Odluku o dodjeli sredstava donosi Općinski načelnik. 
 

 

 

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE  
 

Članak 6. 
 

Potpore iz ovog Programa dodjeljuju se putem javnog poziva. 

Tekst javnog poziva bit će objavljen na web stranici Općine Magadenovac 

www.magadenovac.hr i oglasnim pločama u svih 6 naselja Općine. 

http://www.magadenovac.hr/
http://www.magadenovac.hr/
http://www.magadenovac.hr/


 Odluku o raspisivanju javnog poziva donosi općinski načelnik za svaku proračunsku godinu.  
 
 

Članak 7. 
 

Potpore se dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva, postupka i kriterija propisanih 

ovim Programom za svaku pojedinu mjeru.  

Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima koje će pripremiti Jedinstveni upravni odjel 

Općine Magadenovac.  

Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.  

Potrebna dokumentacija uz prijavu na javni poziv bit će specificirana u samom tekstu javnog 

poziva.  

Općina Magadenovac može od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju radi provjere 

dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog poziva za dodjelu potpore iz ovog Programa.  

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

potpore. 

Kako bi podnositelj ostvario sredstva sukladno mjerama iz ovog programa mora imati 

podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema proračunu Općine Magadenovac. 

Općinski načelnik u Javnom pozivu može odrediti i druge uvjete specifične za provedbu 

pojedine mjere. 

 

 

Članak 8. 

  

Za provođenje postupka javnog poziva imenovat će se povjerenstvo u sastavu od pet članova. 

Povjerenstvo imenuje općinski načelnik.  

Nakon provjere pristiglih zahtjeva, Povjerenstvo sastavlja listu prijedloga za dodjelu potpora.  

Temeljem sastavljene liste prijedloga za dodjelu potpora, općinski načelnik donosi odluku o 

isplati potpora. 

Po donošenju Odluke o isplati odobrenih potpora, sudionicima će biti dostavljena pisana 

obavijest, te će Odluka biti objavljena na web stranici Općine Magadenovac  

www.magadenovac.hr.  

Odobrena potpora isplaćuje se na žiro ili tekući račun korisnika potpore.  

 
 

Članak 9. 
 

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 koji je sastavni dio 

ovog Programa. 

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

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1407/2013. 

 

 

 

http://www.magadenovac.hr/


IV. KONTROLA PRIMATELJA POTPORA 
 

Članak 10. 
 

Korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva podložan je nadzoru Općine Magadenovac u 

cilju dodatne provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu.  

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili 

prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju na 

terenu, od korisnika potpore će se zatražiti povrat dobivenih sredstava u proračun. 

 

 

V. POVRAT SREDSTAVA  
 

Članak 11. 
 

Ako korisnik potpore uslijed okolnosti propisanih člankom 10. ovog Programa ne izvrši 

povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate sa računa korisnika 

potpore.  

Osim toga podnositelj zahtjeva odnosno korisnik potpore bit će isključen iz postupaka dodjele 

svih općinskih potpora u poljoprivredi u sljedećih dvije (2) godine.  

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 12. 

 

Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine 

Magadenovac za 2020. godinu osiguravaju se u Proračunu Općine Magadenovac sukladno 

financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

   

 

      Članak 13. 

 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima 
dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno 

Uredbi de minimis. 

      

      Članak 14. 

 

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

Magadenovac“. 

 
 

KLASA: 

URBROJ:  
Magadenovac, _______ 2020. godine 
 
 
       

                                                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

                                                                                           Davorin Gašparić                                                                                                       
        


