
 
OBRAZLOŽENJE 

 

 NACRTA PRIJEDLOGA   
PROGRAMA POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU  

NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA ZA 2019. GODINI 
 

1.   PRAVNI TEMELJI DONOŠENJA PROGRAMA  
 

       Pravni temelji za donošenje Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 
Donjeg Miholjca za 2019. godinu je članak 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine„ broj: 
118/18.), članak 7. Pravilnika o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju 
(„Narodne novine“, broj: 72/17.), te članak 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni Glasnik 
Grada Donjeg Miholjca“, br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.). 
       Prijedlog ovoga Programa predstavlja dokument kojim Grad Donji Miholjac propisuje pravila, 
uvjete, način i postupak dodjele potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na svojem području za 2019. 
godinu.  
        
2.   NOSITELJ IZRADE PROGRAMA 
 

      Nositelj izrade Programa je Grad Donji Miholjac, koji je ujedno i davatelj potpore male 
vrijednosti, a isti je sukladno posebnom propisu obvezan prije upućivanja Programa na donošenje 
predstavničkom tijelu, dostaviti prijedlog istoga nadležnom Ministarstvu poljoprivrede radi dobivanja 
mišljenja o usklađenosti njegovog sadržaja s Uredbom de minimis, što je Grad i učinio, te je mu je u 
tome smislu dana 03. srpnja i 03. rujna 2019. godine Ministarstvo poljoprivrede dalo pozitivna 
mišljenja na Program svojim aktima pod oznakama: KLASA: 404-01/19-01/85, URBROJ: 525-
07/0212-19-2 i KLASA: 404-01/19-01/85, URBROJ: 525-08/0248-19-4. 
       Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije (EU) br.1408/2013, od 18. 
prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de 
minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba bor. 1408/2013) i 
Uredbi Komisije (EU) 2019/316, od 21. veljače 2019. godine, 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 51, 22.2.2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis).  
       
3.  CILJEVI DONOŠENJA PROGRAMA  
 

     Ciljevi donošenja ovoga Programa su u funkciji poticanja razvoja poljoprivrede na području Grada 
Donjeg Miholjca. Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donjeg 
Miholjca za 2019. godinu predstavlja operacionalizaciju provedbe najvažnijih strateških mjera i ciljeva 
razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada koji se nadograđuju na mjere Programa 
potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-
2020. godine ("Županijski glasnik", br. 2/17., 8/17. i 4/18.), a obuhvaća mjere koje su usklađene s 
uredbama Europske komisije, a koje uređuju državne potpore kao i mjere koje se ne smatraju 
državnom potporom u sektoru poljoprivrede. 
 
Osnovni ciljevi donošenja Programa su:  
Cilj 1: Stvaranje poticajnih mjera za gospodarski rast i razvoj poljoprivrede, 
Cilj 2: Unaprjeđenje obrazovne strukture stanovništva, poticanje na inovativnost, stvaranje 
           pozitivne klime za razvoj zasebnih poljoprivrednih kultura, 
Cilj 3: Poticanje na samozapošljavanje i uključivanje raspoloživih resursa na tržište, 
Cilj 4: Poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača i ispunjavanje uvjeta za 
           mogućnosti plasmana poljoprivrednih proizvoda na EU tržište, 
Cilj 5: osiguranje poticajnih mjera za razvoj ratarstva, povrtlarstva, voćarstva, te stočarstva  
           i stočnog fonda. 
 
4.  POTPORE OBUHVAĆENE PROGRAMOM  
      
     Grad Donji Miholjac će potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donjeg 
Miholjca u 2019. godini dodjeljivati za sljedeće mjere i aktivnosti:  
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MJERA 1. Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od 
                  nepovoljnih vremenskih uvjeta,  
MJERA 2. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje,  
MJERA 3. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče,  
MJERA 4. Potpora za uzgoj pčelinjih zajednica,  
MJERA 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava, junica i krmača,  
MJERA 6. Potpora za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova,  
MJERA 7. Sufinanciranje kontrole plodnosti tla, 
MJERA 8. Potpora za povrtlarsku proizvodnju, 
MJERA 9. Sufinanciranje kalcizacije poljoprivrednog zemljišta, 
MJERA 10. Sufinanciranje legalizacije poljoprivrednih objekata, 
MJERA 11. Okrupnjavanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 
MJERA 12. Potpore za zelenu gnojidbu. 
 

     Navedene mjere pridonijet će provedbi planiranih strateških ciljeva razvoja poljoprivrede u 2019. 
godini, te biti poticaj sadašnjim i budućim poljoprivrednim proizvođačima koji djeluju na području 
Grada Donjeg Miholjca. 
  
5.  KORISNICI POTPORE OBUHVAĆENE PROGRAMOM 
 

     Korisnici potpore obuhvaćene ovim Programom mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), a imaju prebivalište, odnosno 
sjedište na području Grada Donjeg Miholjca, stoku i poljoprivredne površine na području Grada 
Donjeg Miholjca, nemaju dugovanja prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj, te da je 
ulaganje izvršeno u tekućoj godini.  
 

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede:  
• obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu OPG),  
• obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,  
• trgovačko društvo, udruga ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
• druga pravna osoba.  
 

6.  FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA  
 

     Za provođenje ovoga Programa osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Donjeg 
Miholjca za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 607.000,00 kuna.  
 

7.  SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU 
 

     Predmetni dokument se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, 
broj: 25/13. i 85/15.) donosi i usvaja na način propisan člankom 11. istoga Zakona. Spomenuti članak 
propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne provoditi savjetovanje s 
javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima 
utječe na interese građana i pravnih osoba.  
      Savjetovanje s javnošću provedeno je internetskom objavom Prijedloga Programa na službenoj 
web stranici Grada Donjeg Miholjca www.donjimiholjac.hr. 
      Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću i izrade izvješća o provedenom savjetovanju, 
predlaže se Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca donošenje Programa potpora poljoprivredi i 
ruralnom razvoju na području Grada Donjeg Miholjca za 2019. godinu, u tekstu koji prileži ovome 
obrazloženju i čini njegov sastavni dio. 

                                                                                                     
                                                                                    

                                                                            Materijal pripremio: 
                                                                                  Upravni odjel za komunalne, gospodarske,  
                                                                                    društvene djelatnosti i stručne poslove, 
                                                                                      Odsjek za gospodarstvo, komunalno 
                                                                                          gospodarstvo i zaštitu okoliša 
 


