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Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi ( NN 30/15), članka 36. Zakona o potpori 
poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 80/13) te članka 28. Statuta Grada Iloka ( Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije 11/13 ), Gradsko vijeće držeći se procedura donošenja programa 
koja je određena u Pravilniku o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 
101/2013) na 34. sjednici održanoj dana 12. travnja 2017. donijelo je 

 
PROGRAM  

POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA ILOKA 
2017.-2018. GODINE 

 
Članak 1. 

 
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Ilok  za 

razdoblje 2017. i 2018. godina dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele 
istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada 
Iloka.  

 
Članak 2. 

 
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 proizvodnje  – u daljnjem tekstu: Uredba de 
minimis.  

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore dodijeljene 
poduzetnicima u sektoru poljoprivredne proizvodnje, 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,  

d) potpora dodijeljenih poduzetnicima u teškoćama.  

Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje 
su poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u 
Prilogu br. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije., uz iznimku proizvoda ribarstva i 
akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br.104/2000. 

 
 
 



Članak 3. 
 

Grad Ilok će u 2017. i 2018. godini dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti  
 

1. PROGRAM ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE STOKE (krava, junica, krmača, 
nazimica), 

2. STOČARSKA PROIZVODNJA, kupnja ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje 
matičnog stada 

3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA, polaganje ispita za rukovanje pesticidima u 
poljoprivrednoj proizvodnji     

4. UZORKOVANJE TLA 
5. EKOLOŠKA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 
6. NABAVA LOZNIH CIJEPOVA, NOVIH VRSTA SADNICA TE 

DUGOGODIŠNJIH NASADA  
 

1. PROGRAM ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE STOKE (krava, junica, krmača, 
nazimica) 

 
Sredstva u Proračunu u ukupnoj svoti 10.000,00 kuna sufinancirati će se umjetno 

osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica na području Grada Iloka. 
Grad je u Proračunu osigurao sredstva  za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja 

junica i krava i nazimica i krmača i to pravnim i fizičkim osobama koje se bave 
primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s područja Grada upisanim u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. Vlasnicima junica i krava i nazimica i krmača sufinancirati 
će se umjetno osjemenjivanje u iznosu od 50 % do maksimalno 2.000,00 kuna godišnje.  
  
Uvjeti za dodjelu potpore su: 
 
- Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrti, trgovačka društva, 

zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, 

 
- Sjedište poljoprivrednog gospodarstva, te stoka za koju traži potporu treba biti na 

području Grada Iloka, osjemenjivanje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije 
podnošenja zahtjeva za isplatu, 

 
- Potpora će se isplaćivati po ispostavljenom originalnom računu od strane veterinarske 

stanice, u pravilu jednom mjesečno, sa priloženom specifikacijom obavljenih usluga 
po pojedinom korisniku te sa pripadajućim brojevima i datumima osjemenjivanja. 
 
 

2. STOČARSKA PROIZVODNJA, kupnja ženskih i muških rasplodnih grla za 
povećanje matičnog stada 
 

Sredstva u Proračunu u ukupnoj svoti 10.000,00 kuna sufinancirati će se stočarska 
proizvodnja, kupnja ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada na 
području Grada Iloka. 

Grad je u Proračunu osigurao sredstva  za sufinanciranje stočarska proizvodnja, 
kupnja ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada na  i to pravnim i 
fizičkim osobama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s područja 
Grada upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Vlasnicima rasplodnih grla 
sufinancirati će se kupovina rasplodnih grla u iznosu do 50 %,  maksimalno 2.000,00 kuna 
godišnje.  
  



Uvjeti za dodjelu potpore su: 
 
- Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrti, trgovačka društva, 

zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, 

 
- Sjedište poljoprivrednog gospodarstva, te stoka za koju traži potporu treba biti na 

području Grada Iloka, kupovina treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije 
podnošenja zahtjeva za isplatu, 

 
- Potpora će se isplaćivati po ispostavljenom ugovoru ili preslici računa od strane 

prodavatelja za kupljeno grlo, dokument o vlasništvu ili preslika izlista HPA sa točnim 
brojem grla sa priloženom specifikacijom obavljenih usluga po pojedinom korisniku 
te sa pripadajućim brojevima i datumima. 
 
 

3. EDUKACIJA POLJOPRIVREDNIKA, polaganje ispita za rukovanje pesticidima u 
poljoprivrednoj proizvodnji    

 
Sredstva u Proračunu u ukupnoj svoti 5.000,00 kuna su predviđena za  
sufinanciranje edukacija poljoprivrednika. 

Potpora će se odobriti korisniku za subvencioniranje obrazovanja i 
usavršavanja (tečaji) za stjecanje znanja i vještina za obavljanje poslova na 
poljoprivrednim gospodarstvima i u vezi su sa upravljanjem poljoprivrednim 
gospodarstvom.  

Grad će sufinancirati polaganje ispita za rukovanje pesticidima u 
poljoprivrednoj proizvodnji za poljoprivredna gospodarstva u visini 50 % 
troškova od ukupne vrijednosti ispita, a najviše 200,00 kuna po polazniku. 

Uvjeti za dodjelu potpore su da se po završetku tečaja/edukacije Gradu 
dostavi Uvjerenje o završenom tečaju/edukaciji. 

Korisnik sredstava potpore je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Iloka. 

Zahtjev za potporu podnosi pojedinačno svaki polaznik uz dokaz o uplati 
troškova programa edukacije. 

Potpore će se isplaćivati po dostavljenom izvješću o završetku programa 
obrazovanja, te preslike uvjerenja/certifikata. 

 
 

4. UZORKOVANJE TLA 
 

Sredstva u Proračunu u ukupnoj svoti 5.000,00 kuna sufinancirati će se 
uzorkovanje tla na području Grada Iloka. 

Grad je u Proračunu osigurao sredstva  za uzorkovanje tla i to pravnim i fizičkim 
osobama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s područja Grada 
upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.  

Da bi tla bila što kvalitetnija, preporučuje se izvršiti uzorkovanje (analiza) tla u 
ovlaštenom laboratoriju u svrhu kontrole ili privođenja zemljišta za poljoprivrednu 
proizvodnju, odnosno u svrhu preporuke gnojidbe tla za određenu poljoprivrednu 
kulturu i za postizanje većih prinosa. 

Vlasnicima poljoprivrednog zemljišta sufinancirati će se 25 % troškova 
uzorkovanja tla,  maksimalno 500,00 kuna godišnje.  

Minimalna površina uzorkovanja je 1 hektar. 
 
 



5. EKOLOŠKA PROIZVODNJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA 
 

Sredstvima u Proračunu u ukupnoj svoti 10.000,00 kuna sufinancirati će se 
ekološka proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na području Grada Iloka. 

Grad je u Proračunu osigurao sredstva  za sufinanciranje ekološke proizvodnje  i 
to pravnim i fizičkim osobama koje se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s 
područja Grada upisanim u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih 
i prehrambenih proizvoda sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br.834/2007 o ekološkoj 
proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ( službeni list Europske unije L189/1) i 
Uredbi Komisije (EZ) br.889/2008 o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća 
(EZ) br.834/2007 Službeni list Europske unije L 250/1.  

Grad Ilok će isplatiti potpore u vrijednosti od 50 % po korisniku godišnje , ali 
najviše do 2.000,00 kuna tijekom jedne kalendarske godine. 

Uvjeti za dodjelu potpore su: 
 

- Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrti, trgovačka društva, 
zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava, 

 
- Sjedište poljoprivrednog gospodarstva, te poljoprivredna površina ili poljoprivredna 

proizvodnja za koju se traži potpora treba biti na području Grada Iloka. 
 
- Ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu. 
 
- Subvencija će se isplaćivati po dostavljenoj preslici potvrdnice izdane od strane 

ovlaštene pravne osobe. 
   
 

6. NABAVA LOZNIH CIJEPOVA, NOVIH VRSTA SADNICA TE 
DUGOGODIŠNJIH NASADA  

 
Sredstva u Proračunu u ukupnoj svoti 10.000,00 kuna sufinancirati će se nabava 

loznih cijepova, novih vrsta sadnica te dugogodišnjih nasada na području Grada Iloka. 
 
Grad je u Proračunu osigurao sredstva  za sufinanciranje nabave loznih cijepova, 

novih vrsta sadnica te dugogodišnjih nasada i to pravnim i fizičkim osobama koje se bave 
primarnom poljoprivrednom proizvodnjom s područja Grada upisanim u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava.  

 
Potpore za nabavu loznih cijepova će se odobriti do 50 % prihvatljivih troškova, 

maksimalno do 2.000,00 kuna godišnje po korisniku. 
Potpora će se odobriti korisniku za sadnju visokokvalitetnih loznih cijepova 

preporučenih sorti za ovo područje. 
 

           Korisnici mogu biti poljoprivredna gospodarstva ( OPG, obrti, trgovačka društva, 
zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava. 
 
           Sjedište poljoprivrednog gospodarstva, te poljoprivredna površina za koju se traži 
potpora treba biti na području Grada Iloka. 
 

    Ulaganje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu. 
 



   Subvencija će se isplaćivati po dostavljenom originalnom računu za kupnju sadnica, 
a nakon izvršene kontrole od strane nadležnog tijela Grada Iloka. 

 
Članak 4. 

 
Korisnik sredstava potpore je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa sjedištem 

odnosno prebivalištem i poljoprivrednom proizvodnjom ( poljoprivredno zemljište, nasadi, stoka, 
gospodarski objekti i sl.) na području Grada Iloka upisano u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, a koje zadovoljava kriterije propisane za pojedine aktivnosti. 

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: 
obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva i zadruge registrirane za 
obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 

Pravo na potpore poljoprivredna gospodarstva ostvaruju na vlastiti zahtjev, odnosno 
temeljem Ugovora koji Grad Ilok zaključi sa određenim sudionicima u provođenju Programa, a 
isto traje do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Iloka za razdoblje 2017.-2018. 
godine. 

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

Članak 5. 
 

 Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog 
Programa.  
 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 tijekom razdoblje od tri 
fiskalne godine te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore. 
 Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je 
podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih 
sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena 

Grad Ilok objavit će javni poziv za dodjelu potpora iz ovog Programa putem medija, 
oglasne ploče i internet stranice Grada Iloka, u kojem će se utvrditi rokovi i postupak podnošenja 
zahtjeva za dodjelu potpora s pripadajućom dokumentacijom. 

 
 

 
POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 
 

Članak 6. 
 

 Postupak dodjele potpore ovog Programa provodi se temeljem objavljenog 
Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobrenje potpore po pojedinim 
Programima na oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka, www.ilok.hr. 
 
 Zahtjevi za sve programe potpora podnose se po objavljenom Javnom pozivu 
Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo. 
  
 Potpore se dodjeljuju u skladu s raspoloživim sredstvima do iskorištenja istih. 
Odluku o potpori donosi gradonačelnik Grada Iloka. 
 
 Stručne i administrativno-tehničke poslove potrebne za provođenje ovog 
programa obavlja Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo grada Iloka. 
 
 Na Javni poziv se ne mogu javiti podnositelji u stečaju, postupku 
likvidacije,(zatvaranja) i oni koji imaju nepodmirene obveze prema Gradu Iloku. 



 Po potrebi može se zatražiti i dodatna dokumentacija radi jasnijeg obrazloženja 
zahtjeva korisnika potpore. 
 

Članak 7. 
 
 
Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju: 
 
1. Preslika osobne iskaznice- za fizičke osobe, 
2. Preslika rješenja o Upisu u sudski registar- za pravne osobe, 
3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
4. Original račun nabavljene sadnice, obavljene usluge ne stariji od 12 mjeseci od 

dana podnošenja zahtjeva, 
5. Potvrda da korisnik nema nepodmirenih obveza prema Gradu Iloku, 
6. Izjava da podnositelj zahtjeva nije za istu svrhu primio potporu iz drugih izvora, 
7. Izjavu o dodijeljenim potporama tijekom tri fiskalne godine 
8. Presliku žiro računa s IBAN-om, 
9. Druge dokumente propisane Javnim pozivom za određenu mjeru potpore. 

 
 
IZVORI FINANCIRANJA 
 

Članak 8. 
 

 
 
Za provođenje ovog Programa u razdoblju od 2017.-2018. godine, sredstva će biti 

osigurana u Proračunu Grada Iloka za svaku proračunsku godinu. 
 

 Za provođenje ovog programa u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu od 
50.000,00 kuna. 
 
 
POVRAT SREDSTAVA 
 

Članak 9. 
 
 
Ukoliko nakon izvršene kontrole na terenu te podnesene dokumentacije od strane 
korisnika, Upravni odjel za financije i komunalnu infrastrukturu utvrdi nepravilnosti 
dostavit će zaključak o povratu sredstava dobivene subvencije korisniku. 
 
STUPANJE NA SNAGU 
 

Članak 10. 
 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku“ 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
 

Željko Sladetić  

 


