Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 4. Zakona o državnim
potporama ("Narodne novine", broj: 47/14 i 69/17), članaka 36., 37., 38. i 39. Zakona o
poljoprivredi ("Narodne novine", broj: 118/18, 42/20 i 127/20), članka 7. stavka 1. Pravilnika o
državnim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju ("Narodne novine", broj:
72/17), članka 49. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj:
20/18, 115/18 i 98/19) i članka 42. stavak 1. točka 5. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada
Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 1/20 i 3/21), Gradsko vijeće
Grada Belog Manastira na 38. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2021. godine, donijelo je
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
GRADA BELOG MANASTIRA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

OPĆI UVJETI
Članak 1.
(1) Ovim Programom utvrđuju se aktivnost/i u poljoprivredi za koje će Grad Beli
Manastir u razdoblju od 2021. do 2023. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i
postupak dodjele istih.
(2) Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna
Grada Belog Manastira.
Članak 2.
(1) Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s 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 (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena
Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 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 L 51I, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br.
1408/2013).
(2) 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.
(3) Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, ʺpoljoprivredni proizvodiʺ znači proizvodi iz
Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i
akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.

Članak 3.
(1) Sukladno članku 2. točka 2. Uredbe 1408/2013 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.
(2) 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.
Članak 4.
Prednost pri dodjeli potpora iz ovog Programa imaju podnositelji zahtjeva za dodjelu
potpora koji u godini koja prethodi godini za koju se dodjeljuje nisu primili potporu za istu mjeru
ovog Programa ili Programa potpora poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za
razdoblje 2019.-2020. godine ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 1/19).
Članak 5.
Grad Beli Manastir će u razdoblju 2021. do 2023. godine dodjeljivati potpore za sljedeće
aktivnosti:
a) Mjera 1: Potpora plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja
b) Mjera 2: Potpora proizvodnji meda
c) Mjera 3: Potpora biljnoj i stočarskoj ekološkoj te organskoj poljoprivrednoj proizvodnji
d) Mjera 4: Potpora za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
e) Mjera 5: Potpora provedbi projekta kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim
gospodarstvima
f) Mjera 6: Potpora za voćarsku proizvodnju
g) Mjera 7: Potpora za proizvodnju začinske paprike

Mjera 1. Potpora plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja
Članak 6.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i
ljekovitog bilja (mjera 1.) su:
1) Potpore po ovoj mjeri odobravaju se fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju
registriranu djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u plastenicima na svojim
obiteljskim gospodarstvima i to na površini većoj od 300 m² za proizvodnju voća,
povrća, cvijeća, gljiva te raznog ljekovitog bilja i površini do 100 m² za proizvodnju
presadnica i cvijeća.
2) Prebivalište i sjedište obiteljskog gospodarstva ili obrta mora biti na području Grada
Belog Manastira.

3) Fizička ili pravna osoba mora biti upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava
i imati svoj matični broj.
4) Fizička ili pravna osoba mora biti vlasnik ili posjednik parcele za koju se traži
potpora ili mora imati ugovor o zakupu parcele.
5) Fizička ili pravna osoba ne smije imati nepodmirenih obveza prema Gradu Belom
Manastiru, te poslovanje mora obavljati putem žiro računa.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za:
1) Nabavu novih plastenika
2) Nabavu opreme za plastenike
3) Nabavu sistema navodnjavanja i grijanja
4) Nabavu sadnica i sadnog materijala.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 70 % od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.
Mjera 2. Potpora proizvodnji meda
Članak 7.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore proizvodnji meda (mjera 2.) su:
1) Potpora se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom meda, a
ima prebivalište ili sjedište na području Grada Belog Manastira
2) Proizvođač mora biti registriran pri Hrvatskom pčelarskom savezu
3) Korisnik potpore za iste prihvatljive troškove za koje je dobio potporu po ovom
programu ne može zatražiti niti dobiti potporu iz trenutno važećeg Nacionalnog
pčelarskog programa.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za nabavku opreme za proizvodnju meda.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 70 % od
ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.
Mjera 3. Potpora biljnoj i stočarskoj ekološkoj te organskoj poljoprivrednoj proizvodnji
Članak 8.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore biljnoj i stočarskoj ekološkoj te organskoj poljoprivrednoj
proizvodnji su:
1) Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja se u tekućoj godini
bave biljnom ili stočarskom ekološkom ili organskom poljoprivrednom
proizvodnjom na najmanje 0,25 ha površine
2) Korisnik potpore mora biti upisan u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za:
1) ratarsku proizvodnju u iznosu od 1.000,00 kn/ha
2) proizvodnju ljekovitog bilja i povrća u iznosu od 2.000,00 kn/ha
3) Voćnjake i vinograde u iznosu od 2.500,00 kn/ha
4) 300,00 kn/grlu za mliječne krave
5) 100,00 kn/grlu svinje
6) 50,00 kn/grlu ovce ili koze
7) 30 kn/kljunu peradi

(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.
Mjera 4. Potpora za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
Članak 9.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
su:
1) Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja po prvi puta započinje
sa samostalnom poljoprivrednom djelatnošću u godini za koju se potpora
dodjeljuje.
2) Sjedište djelatnosti mora biti na području Grada Belog Manastira.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za nabavku opreme, strojeva ili drugih potreba za
početak obavljanja djelatnosti.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 90 % od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku godišnje.
Mjera 5. Potpora provedbi projekta kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim
gospodarstvima
Članak 10.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore:
1) Potpora se dodjeljuje svim fizičkim i pravnim osobama sa područja Grada Belog
Manastira koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom, sa ciljem optimizacije
gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti uz
smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.
2) Korisnik potpore mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za analizu tla na poljoprivrednim površinama koja
obuhvaća uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzorka tla i interpretaciju
rezultata sa preporukama za gnojidbu.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 40% od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.
Mjera 6. Potpore za voćarsku proizvodnju
Članak 11.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore za voćarsku proizvodnju su:
1) Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave voćarskom
proizvodnjom ili u godini za koju se potpora dodjeljuje započinju voćarsku
proizvodnju,
2) Korisnik potpore mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za ulaganja u podizanje novih trajnih nasada ili
restrukturiranje postojećih trajnih nasada u voćarstvu i to za:
1) Kupovinu osnovnog, standardnog ili certificiranog sadnog materijala
2) Kupovinu opreme.

(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 70% od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000,00 kn po korisniku godišnje.
Mjera 7. Potpore za proizvodnju začinske paprike
Članak 12.
(1) Uvjeti za dodjelu potpore za proizvodnju začinske paprike su:
1) Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave proizvodnjom
začinske paprike
2) Korisnik potpore mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
(2) Potpora će se odobriti korisniku za ulaganja u uzgoj začinske paprike i to za:
1) Kupovinu osnovnog, standardnog ili certificiranog sadnog materijala začinske
paprike
2) Kupovinu opreme za sustave navodnjavanja
3) Kupovinu opreme za skladištenje, sušenje, mljevenje i pakiranja začinske paprike
4) Provedbu analiza i certificiranja proizvedene začinske paprike.
(3) Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 70% od ukupne
vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000,00 kn po korisniku godišnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 13.
(1) Potpore iz ovog Programa dodjeljuju se putem natječaja.
(2) Odluku o raspisivanju natječaja donosi Gradonačelnik za svaku proračunsku
godinu.
Članak 14.
(1) Potpore se dodjeljuju na temelju provedenog natječajnog postupka i kriterija
propisanih ovim Programom za svaku pojedinu mjeru.
(2) Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima koje će za natječaj pripremiti Upravni
odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira.
(3) Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi predani izvan rokova propisanim natječajem neće se
razmatrati.
(4) Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj bit će specificirana u samom tekstu
natječaja.
(5) Grad Beli Manastir može od prijavitelja na natječaj zatražiti dodatnu dokumentaciju
radi provjere dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja za dodjelu potpore iz ovog Programa.
Članak 15.
(1) Za provođenje natječajnog postupka imenovat će se povjerenstvo u sastavu od pet
članova čiji mandat traje do kraja mandata Gradonačelnika.
(2) Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik.

(3) Nakon provjere pristiglih zahtjeva na natječaj redoslijedom kojim su zaprimljeni,
Povjerenstvo sastavlja listu prijedloga za dodjelu potpora uzimajući u obzir odredbe članka 4.
ovog Programa.
(4) Temeljem sastavljene liste prijedloga za dodjelu potpora, Gradonačelnik donosi
odluku o isplati potpora.
(5) Po donošenju Odluke o isplati odobrenih potpora, nadležni Upravni odjel o istoj
obavještava sudionike natječaja putem gradske oglasne ploče i mrežne stranice Grada.
(6) Odobrena potpora isplaćuje se na žiro račun korisnika potpore.
Članak 16.
Administrativne poslove vezane za provođenje ovog Programa obavlja Upravni odjel
za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira.
OBAVEZE I OGRANIČENJA
Članak 17.
(1) Sukladno članku 1. stavku 2. podstavku 2. Uredbe (EU) 2019/316, ukupan iznos
potpora de minimis koji se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti
iznos od 20.000,00 eura tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica
primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
(2) Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je
dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.
(3) Korisnik potpore male vrijednosti u obvezi je dostaviti izjavu u pisanom obliku o svim
potporama male vrijednosti na koje se primjenjuje Uredba (EU) 1408/2013, Uredba (EU)
2019/316, odnosno druge uredbe kojima se uređuje područje de minimis potpora, a koje je
primio u tekućoj fiskalnoj godini te u prethodne dvije fiskalne godine.
(4) Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik,
odnosno korisnik u skladu s pozitivnim pravnim propisima stekne zakonsko pravo na primanje
potpore, neovisno o datumu isplate iste.
Članak 18.
(1) Ako se poduzetnik, odnosno korisnik bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih
proizvoda i također djeluje u jednom ili više sektora ili ima druge djelatnosti obuhvaćene
područjem primjene Uredbe (EU) 1407/2013, potpore de minimis koje se dodjeljuju za
djelatnosti u sektoru poljoprivredne proizvodnje u skladu s Uredbom (EU) 1407/2013, mogu
se pribrajati potporama de minimis dodijeljenima u vezi s tim drugim sektorom/sektorima ili
djelatnostima do primjenjive gornje granice iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) 1407/2013, pod
uvjetom da predmetna država članica na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti
ili troškova, osigura da primarna proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od
potpora de minimis koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom (EU) 1407/2013.
(2) Ako poduzetnik, odnosno korisnik djeluje u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih

proizvoda, kao i sektoru ribarstva i akvakulture, potpore de minimis dodijeljene za djelatnosti
u sektoru poljoprivredne proizvodnje u skladu s Uredbom (EU) 1408/2013 mogu se pribrajati
potporama de minimis za djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture u skladu s Uredbom (EZ)
br. 875/2007 do gornje granice utvrđene tom Uredbom, pod uvjetom da predmetna država
članica na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigura da primarna
proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruju korist od potpora de minimis koje se
dodjeljuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 875/2007.
(3) Potpore de minimis ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim
prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi takva
kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos koji je u konkretnim okolnostima
svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom Komisije.
(4) Potpore de minimis koje nisu dodijeljene za posebne opravdane troškove ili nisu na
njih primjenjive mogu se pribrajati ostalim državnim potporama dodijeljenima na temelju
uredbe o skupnom izuzeću ili odluke Komisije.
Članak 19.
(1) Nadležni upravni odjel Grada Belog Manastira vodi evidenciju dodijeljenih potpora
male vrijednosti po ovom Programu te prethodnim programima dodjele potpora u poljoprivredi
Grada Belog Manastira.
(2) O dodijeljenim potporama dostavlja se izvješće ministarstvu nadležnom za
poljoprivredu u skladu s odredbama zakona o poljoprivredi i važećim podzakonskim propisima.
KONTROLA
Članak 20.
(1) Korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva podložan je nadzoru Grada
Belog Manastira u cilju dodatne provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na
terenu.
(2) 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, a
podnositelju zahtjeva će se isti odbiti.
Članak 21.
Po završetku projekta, korisnik je dužan dostaviti dokaz o namjenskom trošenju
dobivene potpore do 15. prosinca tekuće godine. U suprotnom će morati izvršiti povrat
dobivene potpore u proračun Grada najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 22.
(1) Ako korisnik potpore uslijed okolnosti reguliranih člankom 20. i člankom 21. ovoga
Programa ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate
sa računa korisnika potpore.
(2) Osim toga podnositelj zahtjeva odnosno korisnik potpore bit će isključen iz
postupaka dodjele svih gradskih potpora u poljoprivredi u sljedećih pet (5) godina.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u ʺSlužbenom glasniku
Grada Belog Manastiraʺ, a nakon dobivene suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.
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