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Temeljem odredaba članka 66. Zakona o poljoprivredi ( „ Narodne novine“, broj 30/15), i 

članka 28. Statuta Općine Vojnić ( „Glasnik Karlovačke županije“ broj 45/13 ), Općinsko vijeće 

Općine Vojnić na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2016. godine donijelo je  

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI 

NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU 

I .OPĆI UVJETI  

Članak 1. 

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Općina Vojnić u 2017. 

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

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine Vojnić.  

 

Članak 2. 

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

poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanih Uredbom Komisije ( EZ ) br. 1408/2013 od 18. 

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

na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru ( u daljnjem tekstu : Uredba de minimis ).  

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis 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, tj. 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. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znači proizvod iz Priloga 1. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije , uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture 

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

Članak 3. 

Korisnici sredstava potpore jesu .fizičke /pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva 

, poljoprivredna gospodarstva ili poljoprivredni obrti, s područja Općine Vojnić. 

Sukladno članku 2. točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „ jedan poduzetnik „ obuhvaćena 

su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od slijedećih 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.  
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Članak 4. 

Općina Vojnić će u 2017-oj godini dodjeljivati potpore za slijedeću aktivnost  

1. Mjera 1. Subvencija poljoprivrednicima – premije osiguranja usjeva, nasada i stoke  

Obuhvaća osiguranje usjeva, nasada te životinja (krave i krmače) od uginuća pri raznim 

komplikacijama 

Uvjeti za dodjelu potpore su :  

- nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva , obrtnik  

- prebivalište /sjedište na području Općine Vojnić  

Potpora će se odobriti korisniku za :  

Sufinanciranje premije osiguranja usjeva, nasada i stoke  u 2017. godini , po pojedinoj polici 

osiguranja sklopljenog s osiguravajućim društvom koje djeluje u Republici Hrvatskoj i ima 

poslovnice u Karlovačkoj županiji .  

Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 15% od ukupne 

vrijednosti police osiguranja , a najviše do 3.000,00 kuna po korisniku godišnje . 

2. Mjera 2. umjetno osjemenjivanje - obuhvaća 

a) prvo umjetno osjemenjivanje krava i junica u iznosu od 70,00 kn po računu 

b) prvo umjetno osjemenjivanje krmača u iznosu od 100,00 kn po računu 

Uvjeti za dodjelu potpore su: 

- nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrtnik  

- prebivalište /sjedište na području Općine Vojnić  

Članak 5. 

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći 

iznos od 15.000,00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja . 

Članak 6. 

Podnositelj zahtjeva za potporu male vrijednosti mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima 

dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno „Uredbi 

de minimis“ .  

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest potpora male 

vrijednosti sukladno „ Uredbi de minimis“.  

 

II. KONTROLA UTROŠENIH SREDSTAVA  

Članak 7. 

Načelnik Općine Vojnić svojim će ako, osnovati Povjerenstvo za kontrolu namjenskog 

korištenja potpore male vrijednosti.  

III. POVRAT SREDSTAVA  

Članak 8. 

Korisnik potpore podložan je provjeri Povjerenstva koje odlučuje o dodjeli potpore ( metoda 

slučajnog uzorka ) u cilju provjere istinitosti.  
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Ukoliko korisnik potpore priloži ne istinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i 

dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju dobivena sredstva za tu godinu mora 

vratiti u Proračun Općine Vojnić, te će biti isključen iz potpora u poljoprivredi u narednoj godini 

.  

Članak 9. 

Pravo na ostvarivanje potpore iz ovog Programa nemaju korisnici koji nisu izmirili svoje 

obveze prema Općini Vojnić i trgovačkim društvima koje je Općina osnovala .  

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE  

Članak 10. 

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

Općinsko vijeće 

KLASA: 320-01/16-01/07 

UR.BROJ: 2133/17-03-4/3-16-01 

Vojnić, 19. prosinac 2016. godine 

Općinsko vijeće  

   Predsjednik  

 Dragan Bjelivuk 

__________________________________________________________________________________  

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (N:N br. 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 

28, Statuta Općine Vojnić GKŽ br. 45/13), te članka 17. Odluke o izvršenju proračuna Općine 

Vojnić za 2016. godinu (Glasnik Općine Vojnić 16/2015) Načelnik Općine Vojnić donio je 

dana 28.12. 2016. godine  

     O D L U K U  

    o prvoj preraspodjeli sredstava u  

     Proračunu Općine Vojnić za 2016. godinu        

       

I 

 U proračunu Općine Vojnić za 2016. godinu vrši se prva preraspodjela sredstava na 

proračunskim stavkama kako slijedi:  

 U RAZDJELU 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ZA PRPRAČUN I 

FINANCIJE  

 Program 1000 Predstavnička i izvršna vlast  

 Aktivnost A100004 Redovna djelatnost uprave i administracije  

 Na podskupini konta 311 Plaće (bruto) – pozicija R0013 planirana sredstva u iznosu 

od 1.158.200,00 kn smanjuju se za 57.900,00 kn i novi plan iznosi 1.100.300,00 kn. 

 Na podskupini konta 313 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – pozicija 

R0017 planirana sredstva u iznosu od 173.700,00 kn smanjuju se za 8.600,00 kuna i novi plan 

iznosi 165.100,00 kn.  

  Na podskupini konta 329 Legalizacija  – pozicija R0559 planirana sredstva u iznosu 

od 100.000,00 kn smanjuju se za 5.000,00 kuna i novi plan iznosi 95.000,00 kn.  
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 Program 1000 Predstavnička i izvršna vlast 

 Aktivnost A100004 Redovna djelatnost uprave i administracije  

 Na podskupini konta 329 Prihodi 5 % državni proračun RH – pozicija R0056 

planirana sredstva u iznosu od 6.000,00 kn povećavaju se za 2.000,00 kn i novi plan iznosi 

8.000,00 kn. 

 Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture  

 Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete   

 Na podskupini konta 322 Električna energija – Javna rasvjeta – pozicija R0445 

planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kn povećavaju se za 47.000,00 kn i novi plan iznosi 

107.000,00 kn.  

Program 1000 Održavanje komunalne infrastrukture 

Tekući projekt T100002 Održavanje ostale komunalne infrastrukture  

Na podskupini konta 323 Iznošenje i odvoz smeća – pozicija R0569 planirana sredstva 

u iznosu od 270.000,00 kn povećavaju se za 22.500,00 kn i novi plan iznosi 292.500,00 kn   

      II  

 Ova Odluka je sastavni dio Proračuna Općine Vojnić za 2016. godinu.  

 

      III 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Glasniku Općine Vojnić.  

 

NAČELNIK  

KLASA:400-01/16-01/16  

URBROJ:2133/17-01-04/6-16-01  

Vojnić, 28.12.2016.         NAČELNIK  

          Nebojša Andrić 

 

 

 

 

 

 

 



18/16    SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ 

Izdavač – Općinsko vijeće Općine Vojnić 

Uredništvo – Općinski načelnik, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, 

administrativni  tajnik 

47 220 Vojnić, Trg Stjepana Radića 1 

 

Telefon:  047 883 020 

Fax: 047 883 021 

Email: opcina-vojnic@ka.t-com.hr 

WEB stranica: www.vojnic.hr 

 

 

Odgovorni urednik – Općinski načelnik 

Izlazi prema potrebi 
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