
Na temelju  točke 3. stavka 6. Programa mjera poticanja razvoja poljoprivrede na području 
Općine Trnovec Bartolovečki za razdoblje od 2018. do 2020. godine  (“Službeni vjesnik Varaždinske 
županije” broj 90/2017.) i točke V. Odobrenja na prijedlog Programa mjera poticanja razvoja 
poljoprivrede na području Općine Trnovec Bartolovečki Ministarstva poljoprivrede KLASA:404-01/18-
01/10 URBROJ:525-07/0191-18-2 od 24. siječnja 2018. godine objavljuje se 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu potpora male vrijednosti kao mjere za poticanje razvoja poljoprivrede  

na području Općine Trnovec Bartolovečki za razdoblje od 2018. do 2020. godine 

 

I. PODACI O OPĆINI  
 

Naziv: Općina Trnovec Bartolovečki 
Adresa sjedište: Trnovec, Bartolovečka ulica 76 
                            42202 Bartolovečki  Trnovec 
Telefon: 042/ 683-060, 042/550-153 
Fax:        042/683-911 
Račun proračuna: HR65 23600001846200006 Zagrebačka banka d.d. 
E-mail: strucnisuradnik@trnovec-bartolovecki.hr 
OIB 06955881275   Matični broj 02697599 
Služba i osoba za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine 
                                              Dejan Roško,mag.oec.  

 

II. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 
Predmet javnog poziva je dodjela bespovratne potpore male vrijednosti u poljoprivredi iz 

Proračuna Općine Trnovec Bartolovečki kao mjere i aktivnosti za poticanje razvoja poljoprivrede na 
području  Općine Trnovec Bartolovečki za razdoblje od 2018. do 2020. godine, a na temelju članka 66. 
Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15.). 
 
III. MJERE ZA KOJE SE DODJELJUJU BESPOVRATNE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI  
 

U cilju poticanja razvoja poljoprivrede u razdoblju od 2018. do 2020. godine dodijeliti će se 
financijska sredstva za realizaciju sljedećih mjera:  

 
MJERA 2. Cjeloživotno obrazovanje 
              Mjerom cjeloživotnog obrazovanja potiče se razvoj kompetencija na tržištu rada, a odnosi se 
na provedbu edukacije poljoprivrednih proizvođača radi nadogradnje formalno stečenog obrazovanja, 
znanja i vještina. 
              Potpora se odobrava u visini 50% priznatih troškova obrazovanja i stručnog osposobljavanja 
za rad na poljoprivredi i na gospodarstvu priznatih od strane Varaždinske županije, a na osnovi odluke 
nadležnog tijela Varaždinske županije o dodjeli predmetne potpore. 
 
MJERA 3. Podizanje trajnih nasada 

Općina Trnovec Bartolovečki  subvencionira nabavu  kvalitetnih voćnih sadnica i sadnica 
ljekovitog i aromatičnog bilja  s ciljem podizanja novih nasada voćem, ljekovitim i aromatičnim biljem. 
             Potpora za nabavu sadnica subvencionira se u visini  50 % nabavne cijene priznatih troškova 
od strane Varaždinske županije, a na osnovi odluke nadležnog tijela Varaždinske županije o dodjeli 
predmetne potpore. 
 
MJERA 4. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje 
 U svrhu razvoja konkurentnije poljoprivredne proizvodnje Općina sufinancira nabavu i 
postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje. 

Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje  subvencionira se u visini  50 % 
nabavne cijene priznatih troškova od strane Varaždinske županije, a na osnovi odluke nadležnog tijela 
Varaždinske županije o dodjeli predmetne potpore. 
 
 
MJERA 5. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika              
               U svrhu razvoja konkurentnije poljoprivredne proizvodnje Općina sufinancira nabavu novih ili 
modernizaciju postojećih (nabava novih sustava za grijanje, nabava dvostruke folije i sl.). 



               Potpora za nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika subvencionira se 
u visini  50 % nabavne cijene priznatih troškova od strane Varaždinske županije, a na osnovi odluke 
nadležnog tijela Varaždinske županije o dodjeli predmetne potpore. 
 

MJERA 6. Poticanje uzgojno-selekcijskog rada 

Općina Trnovec Bartolovečki sufinancira 50% iznosa troškova umjetnog osjemenjivanja 
goveda, odnosno svinja za rasplod  proizvođačima s registriranom tvrtkom ili OPG-om, te time stimulira 
domaćinstva da se bave  govedarstvom i stočarstvom kao osnovnom djelatnošću, a   koja je pod 
kontrolom selekcijske službe. 

Korisnik predmetno pravo ostvaruje na osnovi izdane potvrde od strane Jedinstvenog upravnog 
odjela, a Općina sufinancira predmetnu uslugu podmirenjem mjesečno ispostavljenog računa od strane 
pružatelja veterinarske usluge. 
 
MJERA 7. Sanacija poljskih puteva 

 Općina u okviru ovog Programa financira sanaciju poljskih puteva koja se smatra kao potpora 
poljoprivrednim proizvođačima odnosno vlasnicima poljoprivrednog zemljišta na području Općine, a u 
obliku nabave materijala i usluga za potrebe saniranja poljskih puteva. 
 
MJERA 9. Sufinanciranje osiguranja usjeva i nasada poljoprivrednim proizvođačima 
               U okviru ovog Programa Općina sufinancira dio troškova osiguranja usjeva i nasada prema 
Polici osiguranja osiguravatelja kao potporu poljoprivrednim proizvođačima u okviru zajedničkog 
programa sa Varaždinskom županijom, a prema Ugovoru o subvencioniranju premije osiguranja u 
poljoprivredi i stočarstvu zaključenim sa osiguravateljem. 
 
IV. KORISNICI POTPORE 

 
Korisnik potpore po ovom Programu je „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo 

upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište  kao i 
poljoprivredne površine na području Općine Trnovec Bartolovečki. 
             Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
(OPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. 
             Pod  pojmom „jedan poduzetnik“ prema članku 2. točki 2. Uredbe de minimis obuhvaćeni su svi 
poduzetnici ukoliko su izravno ili preko jednog poduzetnika ili više drugih poduzetnika međusobno 
povezani.  

 
V. ROKOVI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA  DODJELU POTPORE 

 
Prijave za dodjelu potpore  (subvenciju)  dostavljaju se u razdoblju od 2018. do 2020. godine 
Po prijavi za dodjelu potpore  (subvenciju)  rješava se prema vremenu zaprimanja, a najkasnije 

do 31. prosinca 2020. godine.  
 

 
VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

 
Prijave za dodjelu potpore (subvencije)  podnose se na obrascu u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Trnovec Bartolovečki, a prijavitelj prilaže: 
 
- dokaz o upisu prijavitelja u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u preslici, 
- preslik iz odgovarajućeg registra u koji je prijavitelj upisan, 
- preslik osobne iskaznice u svrhu dokaza o prebivalištu prijavitelja, 
- preslik dokaza o pravnom osnovu korištenja poljoprivrednih površina na području Općine 

Trnovec Bartolovečki, 
- preslik računa ili druge vjerodostojne dokumentacije iz koje su razvidni troškovi nabave, 
- preslik odluke nadležnog tijela Varaždinske županije o dodjeli predmetne potpore, 
- izjava s podacima o svim prijavitelju dodijeljenim potporama male vrijednosti u području 

poljoprivrede, dodijeljenih mu iz drugih izvora u tekućoj i prethodne dvije proračunske 
godine te 

- dokaz o eventualno statusnim promjenama kao i svojstvu  „jednog poduzetnika“ u smislu 
odredbi Uredbe de minis.  

 



Prijava za dodjelu potpore (subvencije)  predaju se neposredno u pisarnici Jedinstvenog 
upravnog odjela Općine Trnovec Bartolovečki u sjedištu Općine u Trnovcu, Bartolovečka ulica 76, ili  
poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:  
 
                                                       Općina Trnovec Bartolovečki 

  Jedinstveni upravni odjel 
Trnovec, Bartolovečka ulica 76 

42 202 B. Trnovec 
 

sa naznakom „Potpore u poljoprivredi – za javni poziv”. 
 
 
VII. DODJELA POTPORE 
 
              Potpora se dodjeljuje nakon što Jedinstveni upravni odjel utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani 
Uredbom de minimis, a zaključak općinskog načelnika o isplati dostavlja se korisniku potpore.  
 

 
 
                                                                        OPĆINA TRNOVEC BARTOLOVEČKI 
                                                                              JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 
 

 
KLASA: 320-01/17-01/24                                                   
URBROJ: 2186-09-07-01-18-7                                           
Trnovec, 20. veljače 2018. 
                                                           

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


