
 Temeljem članka 33.Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni glasnik Općine 

Kneževi Vinogradi 2/09), sukladno Zakonu o državnoj potpori  poljoprivredi i ruralnom 

razvoju (NN 92/2010) Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od 

prodaje zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 

Hrvatske i koncesije za ribnjake (“Narodne novine 45/09), Proračunu Općine Kneževi 

Vinogradi i Programu ulaganja u razvoj gospodarstva Općine Kn.Vinogradi, Općinsko 

vijeće Općine Kneževi Vinogradi na svojoj 29. sjednici, održanoj 25.03.2013.godine, 

donijelo je 

 

O D L U K U 

o kriterijima, uvjetima i načinu provođenja 

Programa poticanja razvoja poljoprivrede i gospodarstva na području Općine 

Kneževi Vinogradi za period 2013-2015 godine 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom propisuju se kriteriji, uvjeti, način i postupak ostvarivanja 

potpore, visina sredstava potpore za razvoj poljoprivrede i gospodarstva na području 

Općine Kneževi Vinogradi za period 2013-2015. godine, te potrebna dokumentacija za 

dobijanje potpore kao i nadzor nad korištenjem sredstava. 

 

Članak 2. 

 Novčana sredstva iz članka 1.ovog Pravilnika osigurana su u Proračunu Općine 

Kneževi Vinogradi za period 2013-2015.godinu u Programu razvoja gospodarstva. 

 Sredstva potpore koriste se za isplatu jednog dijela troškova i naknada, te 

subvencija vezanih za poljoprivrednu proizvodnju obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima (OPG), a koja predstavljaju posebnu potporu, obrtima sa prebivalištem, 

odnosno sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i malim trgovačkim 

društvima, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti, kao i za 

podmirenje troškova pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora sudjeluju u 

realizaciji pojedinih aktivnosti iz navedenog Programa. 

 Pravo na potporu osobe iz stavka 2 ovog članka, ostvaruju na vlastiti zahtjev, 

odnosno temeljem ugovora koje Općina zakuljuči sa određenim sudionicima u 

provođenju Programa, a isto traje do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu 

Općine Kneževi Vinogradi. 

Sredstva za sufinanciranje odobravaju se  kao poticajna, bez obveze povrata. 

 

Članak 3. 

 Pravo na potporu po pojedinim aktivnostima iz Programa poticanja razvoja 

poljoprivrede i gospodarstva, ostvaruje se za slijedeće namjene i na sljedeći način: 

 

1. Subvencije kamata poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima i 

trgovačkim društvima 

 

Subvencija kamata poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima ostvaruje 

se : 

- po  kriterijima propisanim posebnim Pravilnikom o kriterijima i načinu 

korištenja proračunskih sredstava za sufinanciranje kamata po kreditima 

malim i srednjim poduzetnicima i poljoprivrednim gospodarstvima za 

ulaganja na području Općine Kneževi Vinogradi. 

 

 



2. Potpore za poticanje gospodarstva otvaranja i preseljenje OPG-a, obrta i 

trgovačkih društava  
 

Potpora obuhvaća poticanje obrtništva i poduzetništva – gospodarstva početnicima 

na području Općine Kneževi Vinogradi,kao i obrtima i trgovačkim društvima koji su 

preselili sjedište tvrtke ili obrta s nekog drugog područja na područje Općine Kneževi 

Vinogradi. 

Pravo na subvenciju otvaranja OPG-a, obrta ili trgovačkog društva  imaju 

novoosnovani OPG-i, obrti ili trgovačka društva, pod sljedećim uvjetima: 

- da se radi o novoosnovanom OPG-u, obrtu ili malom trgovačkom društvu, 

čije poslovanje ne traje duže od godinu dana računajući od raspisivanja 

poziva, a čije se sjedište nalazi na području Općine Kneževi Vinogradi; 

- da je osnivač obrta, OPG-a ili trgovačkog društva osoba, s isključivim 

prebivalištem i boravištem na području Općine najmanje 3 godine; 

- da OPG, obrt ili tvrtka najvećim dijelom posluju na području Općine 

Kneževi Vinogradi; 

- da je u obrtu, OPG-u ili trgovačkom društvu uposlena najmanje jedna osoba 

na neodređeno vrijeme; 

- da ne duguje Općini Kneževi Vinogradi ni po kom osnovu. 

Pravo na subvenciju za preseljenje OPG-a, tvrtke ili obrta imaju OPG-i, tvrtke ili 

obrti koji su preselili svoje sjedište s nekog drugog područja RH na područje Općine 

Kneževi Vinogradi, i to pod sljedećim uvjetima: 

- da se radi o preseljenju sjedišta tvrtke, OPG-a ili obrta s nekog drugog 

područja RH na područje Općine Kneževi Vinogradi unazad do godine dana 

od dana raspisivanja poziva ; 

- da je osnivač obrta, OPG-a ili trgovačkog društva osoba s prebivalištem na 

području Općine Kneževi Vinogradi; 

- da je u svom obrtu, OPG-u ili trgovačkom društvu uposlena najmanje jedna 

osoba s područja Općine Kneževi Vinogradi (uključujući i podnositelja); 

- da ne duguje Općini Kneževi Vinogradi ni po kom osnovu. 

Subvencija iznosi jednokratno 5.000,00 kuna, a za trgovačka društva i obrte iz 

stavka 2 i 3 koji su unazad godinu dana od dana raspisivanja javnog poziva zaposlili više 

od jedne osobe na neodređeno vrijeme s prebivalištem na području Općine Kneževi 

Vinogradi i iste u trenutku podnošenja zahtjeva imaju najmanje 6 mjeseci staža 

(zaposlene) u toj tvrtci, obrtu ili OPG-u , ostvaruju i dodatnu jednokratnu potporu od 

2.000,00 kn po zaposlenoj osobi. 

Sredstva iz prethodnog stavka daju se uvjetno na rok od godine dana, odnosno 

ukoliko prestane djelovanje OPG-a, obrta ili trgovačkog društva ili se otpuste 

sufinancirani djelatnici u roku godine dana od dana dobivanja potpore, subvenciju je 

podnositelj kojemu je odobrena dužan vratiti Općini Kneževi Vinogradi. 

Ostvarenje potpore, načine kontrole i obveze vraćanja bit će utvrđene ugovorom s 

podnositeljem zahtjeva koji udovoljava kriterijima, a koji će u ime Općine sklopiti 

Općinski načelnik. 

 

3. Potpore za poticanje zapošljavanja na području Općine 

 

Potpora obuhvaća poticanje zapošljavanja na području Općine Kneževi Vinogradi 

za trgovačka društva, obrte i OPG-e koja zaposle nove djelatnike i to pod sljedećim 

kriterijima: 

- da se radi o trgovačkom društvu, OPG-u ili obrtu s sjedištem, odnosno 

prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi; 



- da je zaposlenje osobe izvršeno unazad najkasnije godinu dana od dana 

raspisivanja poziva na neodređeno vrijeme; 

- da osoba za koju se traži subvencija ima najmanje 6 mjeseci staža 

(zaposlenja) u toj tvrtci, obrtu ili OPG-u; 

- da tvrtka, obrt ili OPG nisu otpuštali radnike primljene na neodređeno 

vrijeme unazad godinu dana, osim sezonskih radnika; 

- da zaposlena osoba ima prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi; 

- da trgovačko društvo, OPG ili obrt ne duguju Općini Kneževi Vinogradi ni 

po jednom osnovu. 

Subvencija po zaposlenoj osobi iznosi jednokratno 2.000,00.kn. 

Sredstva iz prethodnog stavka daju se uvjetno na rok od godine dana, odnosno 

ukoliko se otpuste sufinancirani djelatnici u roku godine dana od dana dobivanja potpore, 

subvenciju je podnositelj kojemu je odobrena dužan vratiti Općini Kneževi Vinogradi. 

Ostvarenje potpore, načine kontrole i obveze vraćanja bit će utvrđene ugovorom s 

podnositeljem zahtjeva koji udovoljava kriterijima, a koji će u ime Općine sklopiti 

Općinski načelnik. 

 

4. Subvencije analize tla 

 

Subvencije analize tla odobrava se OPG- ima, obrtima i poljoprivrednim 

zadrugama, koji imaju sjedište na području Općine Kneževi Vinogradi, a gdje se nalaze i 

poljoprivredne površine na kojima se vrši analiza. Sufinancirani iznos analize tla  iznosi 

40 %, dok razliku do ukupne cijene  snosi Osječko-baranjska  Županija i korisnici. 

Sredstva će se isplaćivati  vršitelju i organizatoru usluge analize tla, temeljem 

sklopljenog Ugovora, a po ispostavljenim fakturama i popisima korisnika kojima je 

izvršena analiza tla. 

 

5. Subvencije umjetnog osjemenjivanja – veterinarske usluge 

 

Subvencije umjetnog osjemenjivanja junica obuhvaćaju troškove veterinarske 

usluge pri osjemenjivanju goveda prvi put. 

Sredstva će se isplaćivati Veterinarskoj stanici koja vrši usluge umjetnog 

osjemenjivanja na području Općine, a s kojom se sklapa Ugovor o sufinanciranju 

umjetnog osjemenjivanja junica,  temeljem faktura sa dokazima o obavljenoj usluzi 

umjetnog osjemenjivanja.  

 

 

6. Subvencioniranje osiguranja poljoprivrednih usjeva i dugogodišnji nasada 

 

Potpora podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava osiguranicima iz Proračuna 

Općine Kneževi Vinogradi. 

Korisnici subvencije su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava, a imaju status trgovačkog društva, obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili zadruge, pod uvjetom da je polica osiguranja 

usjeva od mogućih šteta zaključena  u razdoblju  od 01.siječnja do 31.listopada tekuće 

godine. 

Općina sudjeluje u pokriću premije osiguranja na način da osiguraniku po pojedinoj 

zaključenoj polici osiguranja, sufinancira najviše do 25 % troškova plaćene premije 

osiguranja, utvrđene na osnovu najvišeg zbira premije po zahtjevu korisnika 

poljoprivrednog gospodarstva. 



Udio potpore iznosi do 25 % od ukupne premije osiguranja. Najviši iznos 

subvencije iznosi 5.000,00 kuna za pojedinog korisnika što u slučaju zadruge znači da je 

korisnik svaki član zadruge koji je obuhvaćen skupnom policom osiguranja.  

Postotak za izračun udjela potpore osiguranja odredit će se na način da se planirani 

iznos u Proračunu za tekuću godinu osiguranog za ovu namjenu stavi u odnos s iznosom 

sveukupno zaprimljenih i odobrenih zahtjeva. 

 

 

7. Sufinanciranje  zbrinjavanja uginule stoke 

 

Sufinanciranje se provodi u suradnji s Osječko-baranjskom Županijom i tvrtkom 

Agrovet d.o.o., koja je na temelju sklopljenog ugovora dužna odvoziti uginulu stoku, a 

Općina Kneževi Vinogradi i Osječko-baranjska Županija se obvezuju snositi troškove 

odvoza.   

 

8. Sufinanciranje edukacija 

 

Sufinanciranje edukacije, obuhvaća pokrivanje dijela troškova edukacija OPG i 

poljoprivrednih obrta za osposobljavanje i stručno obavljanje poslova u poljoprivredi. 

Pravo na sufinanciranje imaju OPG i poljoprivredni obrti s područja Općine 

Kneževi Vinogradi, čiji su i korisnici edukacije s područja Općine Kneževi Vinogradi, 

samo u slučaju provedbe grupne edukacije u kojoj je sudjelovalo najmanje 5 osoba. 

 Općina sudjeluje u pokriću dijela troškova edukacije na način da korisniku grupne 

edukacije (OPG ili polj.obrt) po zahtjevu, sufinancira 20 % troškova plaćene edukacije, 

do iskorištenja predviđenih sredstava u godini za tu namjenu. 

 

9. Sufinanciranje izlaganja na sajmovima 

 

Sufinanciranje izlaganja na sajmovima, obuhvaća sufinanciranje dijela troškova 

izlagača s područja Općine Kneževi Vinogradi. 

Pravo na pokrivanje troškova izlaganja na sajmovima imaju OPG, obrti i trgovačka 

društva, kao i drugi oblici pravnih i fizičkih osoba iz područja poljoprivrede, 

poduzetništva, turizma i sl. s sjedištem na području Općine Kneževi Vinogradi. 

Pomoć se dodjeljuje za jedno izlaganje na sajmu godišnje, neovisno o lokaciji i vrsti 

sajma. 

Općina sudjeluje u pokriću troškova sajma, odnosno sufinancira izlagača u 

jednokratnom iznosu od 1.000,00 kuna. 

 

10. Sufinanciranje kroz programe koje vodi Osječko-baranjska Županija 

 

Sredstva Proračuna u tekućoj godini udružit će se sa sredstvima Osječko-baranjske 

Županije za realizaciju slijedećih projekata: 

- sufinanciranje uređenja detaljne kanalske mreže u svrhu navodnjavanja; 

- subvencija kamata (već navedeno ovim Pravilnikom); 

- subvencioniranje u borbi protiv komaraca; 

- subvencioniranje obrane od ledotuče; 

- analiza tla; 

 

11. Ostali projekti koji se financiraju iz proračuna Općine, a u službi su razvoja 

poljoprivrede i gospodarstva na području Općine 

 



Općina Kneževi Vinogradi, Proračunom za tekuću godinu financira slijedeće 

investicije  za razvoj poljoprivrede i gospodarstva na svom području: 

- izradu prostorno-planske dokumentacije, 

- nastavak izrade projekata poslovno-poduzetničke zone; 

- izgradnju infrastrukture u službi poljoprivrede i  gospodarstva; 

- uređenje katastarskog operata; 

- subvencioniranje Poduzetničkog centra d.o.o. Beli Manastir; 

- subvencioniranje udruga u djelatnostima gospodarstva. 

 

Članak 4. 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik da za projekte iz članka 3. točke 1.2.3.6., 8 i 9 

temeljem ove Odluke i posebnih pravilnika objavi Javni poziv za podnošenje zahtjeva za 

sufinanciranje. 

 

Članak 5. 

 Zahtjevi za isplatu subvencija iz točke 1, 2, 3, 6, 8 i 9 podnose se na propisanom 

obrascu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kn.Vinogradi. 

Korisnici subvencije osiguranja usjeva uz zahtjev dostavljaju slijedeću 

dokumentaciju: 

1. Preslik police osiguranja sklopljene s osiguravajućim društvom; 

2. Preslik osobne iskaznice 

3. Preslik Rješenja o upisu u Upisnik OPG, ili o registraciji Polj.obrta, ako ista 

nije dostavljena ranijih godina 

4. Ovjeru Općine o nedugovanju po bilo kom osnovu. 

5. Preslik žiro-računa. 

 Korisnici subvencije poticanja gospodarstva – otvaranja ili preseljenja obrta i 

trgovačkih društava uz zahtjev dostavljaju slijedeće dokumente: 

A. za gospodarstvenike početnike: 

1. presliku o.i. podnositelja (obrtnika ili osnivača trgovačkog društva), 

2. uvjerenje o prebivalištu za osobu iz prethodne točke, 

3. presliku obrtnice, odnosno rješenja trgovačkog suda, rješenje o OPG-u 

4. dokaz  o pretežitom poslovanju na području Općine – dostavlja se 

proizvoljan dokaz kojim se isto može dokazati, 

5. izjavu danu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da se radi o 

gospodarstveniku početniku; 

6. dokaz o uposlenim osobama – potvrda iz HZMO-a, preslike ugovora i 

radnih knjižica; 

7. ovjeru Općine o ne dugovanju; 

8. presliku žiro-računa. 

B. za preseljenje tvrtke ili obrta: 

1. presliku o.i. podnositelja (obrtnika ili osnivača trgovačkog društva), 

2. uvjerenje o prebivalištu za osobu iz prethodne točke, 

3. presliku obrtnice, odnosno rješenja trgovačkog suda, rješenje o OPG-u, 

4. dokaz – dokument iz kojeg se vidi preseljenje tvrtke ili obrta s nekog drugog 

područja RH na područje Općine Kn.Vinogradi; 

5. dokaz o uposlenim osobama – potvrda iz HZMO-a, preslike ugovora i radnih 

knjižica; 

6. ovjeru Općine o ne dugovanju; 

7. presliku žiro-računa. 

 

Općinski načelnik, odnosno povjerenstva imaju pravo radi lakšeg utvrđivanja 

kriterija zatražiti od podnositelja i drugu dokumentaciju.  



 Korisnici subvencije zapošljavanja uz zahtjev dostavljaju slijedeće dokumente: 

1. presliku o.i. podnositelja (obrtnika ili osnivača trgovačkog društva), 

2. uvjerenje o prebivalištu za osobu iz prethodne točke, 

3. presliku obrtnice, odnosno rješenja trgovačkog suda, rješenje o OPG-u, 

4. dokaz o uposlenim osobama – potvrda iz HZMO-a, preslike ugovora i 

radnih knjižica; 

5. uvjerenje o prebivalištu i presliku osobne iskaznice za uposlene osobe, 

6. ovjeru Općine o ne dugovanju; 

7. presliku žiro-računa. 

Korisnici sufinanciranja edukacija uz zahtjev dostavljaju slijedeće dokumente: 

1. Preslika Rješenja o upisu u Upisnik OPG, ili o registraciji Polj.obrta,  

2. preslika o.i. za vlasnika/nositelja iz točke 1. 

3. preslika o.i. za polaznika edukacije; 

4. dokaz o vezi polaznika edukacije i nositelja zahtjeva iz točke 1., ako se ne radi 

o istoj osobi (proizvoljno: ugovor o radu, preslike rješenja o članu OPG i sl.); 

5. dokaz o vrsti edukacije i načinu iz kojeg je vidljivo da se radi o grupnoj 

edukaciji – ponuda i sl. 

6. preslika računa o plaćenoj edukaciji;  

7. ovjeru Općine o nedugovanju po bilo kom osnovu. 

8. presliku žiro-računa. 

Korisnici sufinanciranja izlaganja na sajmovima uz zahtjev dostavljaju slijedeće 

dokumente: 

1. preslika rješenja o registraciji za OPG, obrt, trgovačko društvo ili drugi oblik 

registracije; 

2. preslika o.i. nositelja ili odgovorne osobe; 

3. dokaz o izlaganju na sajmu – fotografije, plaćeni računi i sl. 

4. ovjeru Općine o nedugovanju po bilo kom osnovu. 

5. preslika žiro-računa. 

 

Članak 6. 

 Poticajna sredstva isplaćuju se korisnicima iz članka 2. Pravilnika sukladno 

Zaključku Općinskog načelnika  i Rješenju Jedinstvenog upravnog odjela Općine 

Kneževi Vinogradi, nakon što se utvrdi  da podnosioc zahtjeva udovoljava propisanim 

kriterijima. 

 Ostvarenjem potpore za zapošljavanje djelatnika iz točke 2. isključuje se 

ostvarenje potpore iz točke 3 i obrnuto. 

 

Članak 7. 

 Pravo na poticajna sredstva mogu ostvariti samo korisnici s sjedištem i stvarnim 

boravištem na području Općine Kneževi Vinogradi, pod uvjetom da se i ulaganje u razvoj 

poljoprivrede i gospodarstva vrše na području Općine Kneževi Vinogradi, te da se 

strojevi i oprema koriste na području Općine Kn.Vinogradi. 

 Pod stvarnim, a ne formalnim boravištem podrazumijeva se boravak većeg dijela 

vremena na prijavljenoj adresi. 

Kod dokazivanja stvarnog boravka podnositelja zahtjeva, ako djelatnik JUO, ili 

Općinski načelnik ne može sa sigurnošću utvrditi stvarni boravak, zatražit će se i 

mišljenje nadležnog Mjesnog odbora. 

 Pravo na poticaje ostvaruju samo oni korisnici koji podmiruju sve obveze prema 

Općini Kneževi Vinogradi, te uredno otplaćuju kredite čiju kamatu subvencionira Općina 

Kneževi Vinogradi. 

 Korisnici subvencije dužni su  dobivena sredstva koristiti strogo namjenski. 



 Nadzor nad korištenjem sredstava obavljat će Općinski načelnik Općine Kneževi 

Vinogradi po imenovanoj osobi. 

 Ukoliko se utvrdi da korisnik dobivena sredstva koristi nenamjenski biti će dužan 

ista vratiti na žiro-račun Općine Kneževi Vinogradi zajedno sa obračunatom zateznom 

kamatom. 

 

Članak 8. 

 Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel da vodi evidenciju o korisnicima potpore, 

vrstama potpore i visini isplaćenih sredstava. 

 

Članak 9. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ima se objaviti u Službenom 

glasniku Općine Kneževi Vinogradi , od kada se i primjenjuje. 

 

KLASA: 421-03/13-01/1 

URBROJ: 2100/06-01-01/01-13-02 

Kn.Vinogradi, 25.03.2013. 

        PREDSJEDNIK 

              OPĆINSKOG VIJEĆA 

              Stojan Petrović dipl.iur. 


