
      

 

          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

 

KLASA: 320-02/20-01/02 
URBROJ: 2103/01-01-20-3 
Bjelovar, 19. ožujka 2020. 
 

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine i 
u povodu toga donio sljedeći  
 

    
         ZAKLJUČAK  

 
 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama 
poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine kao u tekstu Nacrta i upućuje 
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 

pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak.  

 
 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 
 
 
    

 



                                                  

                     REPUBLIKA HRVATSKA 
     BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
           G R A D  B J E L O V A R 
               Upravni odjel za gospodarstvo 
 
 
KLASA:320-02/20-01/02 
URBROJ:2103/01-05-20-2 
Bjelovar, 17. ožujka 2020 
         GRADONAČELNIK 
               Dario Hrebak 
                                                                                                            - ovdje – 
 
 
 

PREDMET: Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama 
poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine 
 

Dostavljam Vam Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama 
poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine 
 
 

Predlažem da razmotrite Nacrt Odluke, utvrdite Prijedlog Odluke kao u tekstu 
Nacrta te ga proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 
 
Izradio: 
Miroslav Šmit, struč.spec oec.agr. 
 
 
 
          PROČELNICA  
           Sonja Novak, dr. vet. med. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



                             
             REPUBLIKA HRVATSKA 
      Bjelovarsko Bilogorska županija 
                      Grad Bjelovar 
                     Gradsko vijeće 

NACRT 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/1, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 31. stavka 1. točke 2. 
Statuta Grada Bjelovara, („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13, 1/18 i 2/20), 
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____. sjednici, održanoj ____ 2020., donijelo je  
 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi 

za razdoblje od 2018. do 2020. godine 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 2020. godine 
(„Službeni glasnik Grada Bjelovara“,  broj 1/18, 2/19), dalje u tekstu Odluka) Članak 5. 
mijenja se i sada glasi :  
 
 

„Članak 5. 

Potpore iz Članka 5.Odluke dodjeljivati će se u  2020. godini  kako slijedi: 

Sukladno Uredbi komisije (EU) 2019/316: 

  1. Mjera    1: Umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu 
  2. Mjera    2: Uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu 
  3. Mjera    3: Uzgoj i držanje teladi tovne pasmine   
  4. Mjera    4: Podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećeg 
  5. Mjera    5: Obnova postojećeg trajnog nasada 
  6. Mjera    6: Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče 
  7. Mjera    7: Nabava i postavljanje novih plastenika i staklenika 
  8. Mjera    8: Proizvodnja povrća, cvijeća, i sjemena u zatvorenim prostorima    
  9. Mjera    9: Analiza poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla 
10. Mjera  10: Ekološka proizvodnja 
11. Mjera  11: Držanje konja pasmine gidran 
12. Mjera  12: Očuvanje pčelinjeg fonda 
13. Mjera  13: Ispitivanje uređaja za zaštitu bilja  
14. Mjera  14. Potpora uzgojnom programu u svinjogojstvu 
 
Sukladno Uredbi 1407/2013:      

15. Mjera 15: Studijska putovanja 



16. Mjera 16: Cjeloživotno obrazovanje 
17. Mjera 17: Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi 
18. Mjera 18: Sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na 
                       gradskoj  tržnici Bjelovar 
19. Mjera 19. Potpora za postupak certifikacije oznake zemljopisnog podrijetla sira   
                      "Bjelovarski kvargl". 
 

Članak 3. 
 

Dosadašnji članak 5.N Odluke postaje članak 5.O. 
U nazivu mjere novog članka 5.O riječi „Mjera 14.“ zamjenjuju se riječima 

„Mjera 15.“. 
 

Članak 4. 
 

Dodaje se novi članak 5. N. koji glasi: 
 

„Članak 5.N 
 
Mjera 14: potpora uzgojnom programu u svinjogojstvu 
 

Korisnici potpora su uzgajivači i tovljači svinja s područja grada Bjelovara i svi 
članovi „Udruge uzgajivača rasplodnih svinja Bjelovar“. Pravo prvenstva imaju PG 
uključena u projekt - svinjogojski nukleus, odnosno u izradu studije „Unapređenje 
svinjogojske proizvodnje na području grada Bjelovara“. 

Potpora je namijenjena za pokriće dijela troškova vezanih uz provođenje 
unapređenja biosiguronosnih mjera na rekategoriziranim svinjogojskim farmama od 1. 
siječnja 2020. godine. 

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 70% ukupnih prihvatljivih troškova, a 
maksimalno 5.000,00 kuna po korisniku godišnje.“ 
 

Članak 5. 
 

Dosadašnji članak 5.O Odluke postaje članak 5.P. 
U nazivu mjere novog članka 5. P riječi „Mjera 15“ zamjenjuju se riječima  „Mjera 

16.“. 
 

Članak 6. 
 

Dosadašnji članak 5.P Odluke postaje članak 5.R, mijenja se i glasi:  

 

 „Članak 5.R 

 

„Mjera 17. Izgradnja i opremanje  prostora za preradu u poljoprivredi  

Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva upisanim u Upisnik 

poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost.  



Cilj ove mjere je pomoći malim i srednjim poduzetnicima i obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima u opremanju prostora (uređenje objekta i nabavu 

opreme) za preradu u poljoprivredi. 

Poticajna financijska sredstva namijenjena su za subvencioniranje 50% nastalih 

troškova, najviše do 10.000,00 kuna.“  

Članak 7. 

Dosadašnji članak 5.R Odluke postaje članak 5.S mijenja se i glasi: 

 

„Članak 5.S 

 
 „Mjera 18. Sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na 

tržnici Bjelovar 

Korisnici potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost, a prodaju 
svoje poljoprivredne proizvode na gradskoj tržnici.  

Grad Bjelovar će sufinancirati 50 % ukupnoga iznosa zakupa do četiri kocke 
na tržnici. Cilj je potaknuti poljoprivredne proizvođače na proizvodnju i dostupnost 
poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.“   

Članak 8. 

 

Iza članka 5.S Odluke dodaje se članak 5.Š koji glasi: 

 

 „Članak 5.Š. 
 

 Mjera 19. Potpora za postupak certifikacije oznake zemljopisnog podrijetla sira 
"Bjelovarski kvargl". 
 

Korisnici potpore su članovi Udruge proizvođača sira „Bjelovarski kvargl“ bez 
obzira na prebivalište i sjedište poljoprivrednog gospodarstva. 

Potpora se dodjeljuje za pokriće troškova certifikacije sira odnosno potvrđivanje 
sukladnosti proizvodnje „Bjelovarskog kvargla“ prema strogo utvrđenom tehnološkom 
procesu navedenom u specifikaciji proizvoda zaštićene oznake zemljopisnog porijekla. 

Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku iznosi 80% ukupnog nastalog 
troška certifikacije odnosno maksimalno 5.000,00 kuna godišnje.“ 
 

Članak 9. 

U članku 6. Odluke mijenja se stavak 7. i sada glasi:  

„Prijave se rješavaju redoslijedom zaprimanja i isplaćuju tijekom kalendarske 

godine, odnosno do utroška sredstava planiranih proračunom za pojedinu mjeru.“ 

 



 

 

U članku 6.Odluke iza stavka 9. dodaju se novi stavak 10. i stavak 11. koji glase: 

„Stavak 10. 
 

Pojedine potpore mogu se isplatiti i korisnicima koji nemaju prebivalište i 
sjedište poljoprivrednog gospodarstva prijavljeno na području Grada Bjelovara ukoliko 
se radi o  projektima i programima od izuzetnog interesa Grada, svinjogojski nukleus, 
Bjelovarski kvargl, uzgoj konja pasmine gidran.“ 
 

„Stavak 11. 
Tijekom jedne godine  poljoprivredno gospodarstvo se može javiti na samo 

jednu  mjeru iz članka 5. Odluke. Izuzetak su mjere 18. i 19.  uz koje poljoprivredno 
gospodarstvo može koristiti bilo koju mjeru iz članka 5. Odluke.“   
 

Članak 10. 

Članak 11. Odluke mijenja se i sada glasi: 

„Članak 11. 

Korisniku potpora mogu se godišnje odobriti maksimalna sredstva u iznosu od 
25.000,00 kuna .“ 

Članak 11. 

Ostale odredbe Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2018. do 
2020. godine ostaju neizmijenjene. 

Članak 12. 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da na temelju ove Odluke  donese nove Pravilnike 
o kriterijima i načinu korištenja potpora poljoprivredi za 2020.  

Članak 13. 

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 

KLASA:320-01/20-01/02     
URBROJ:2103/01-02-20-1  
Bjelovar,  ožujka 2020.        
             PREDSJEDNIK 

        GRADSKOG VIJEĆA 
Ante Topalović, univ. bacc. oec. 
 

 
 



OBRAZLOŽENJE 

 

Gradsko vijeće donijelo je Odluku o potporama poljoprivredi za razdoblje od 

2018. do 2020. godine („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 1/18 i 2/19). 

Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama poljoprivredi za 

razdoblje od 2018. do 2020. godine na dosadašnjih 17 mjera dodane su dvije nove 

mjere s ciljem unapređenja i povećanja  poljoprivredne proizvodnje u svinjogojstvu i 

povećanje proizvodnje „Bjelovarskog kvargla“ kako  na području grada Bjelovara tako 

i šire. Također dolazi do izmjene u broju prijava na mjere tako da se jedno 

poljoprivredno gospodarstvo može javiti na samo jednu  mjeru iz Članka 5. Odluke, uz 

izuzetak za mjere 18. i 19.  uz koje poljoprivredno gospodarstvo može koristiti bilo koju 

drugu mjeru iz članka 5. Odluke i maksimalno godišnje dobiti  25.000,00 kuna. 

  S obzirom da su uvedene dvije nove mjere u Odluci je došlo do povećanja i 
pomicanja broja članaka kojima se regulira provođenje tih mjera pa je tako dosadašnji 
članak 5.N postao članak 5.O.  U nazivu mjere, novog članka 5.O riječi “Mjera 14.„ 
zamjenjuje se riječima „ Mjera 15.“ 

 Dodan je novi Članak 5N koji propisuje Mjeru 14. potpora uzgojnom programu 
u svinjogojstvu. 

Dosadašnji članak 5.O postaje članak 5.P, a nazivu mjere tog članka, riječi 
„Mjera 15“ zamjenjuju su riječima  „Mjera 16“.  

Dosadašnji članak 5.P postaje članak 5.R, mijenja se i propisuje pobliže Mjeru 
17. Izgradnja i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi.  

Dosadašnji članak 5.R postaje članak 5.S., mijenja se i propisuje Mjeru 18. 
sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na tržnici Bjelovar.  

Iza članka 5.S dodan je novi članak 5.Š koji propisuje Mjeru 19. potpora za 
postupak certifikacije oznake zemljopisnog podrijetla sira „Bjelovarski kvargl.“  

U članku 6. Odluke izmijenjen je stavak 7. i dodani su novi stavci 10. i 11. 
Izmijenjen je i članak 11. Odluke koji propisuje da se korisniku potpora mogu 
godišnje odobriti maksimalna sredstva u iznosu od 25.000,00 kuna.  
Kada se radi o projektima i programima od izuzetnog interesa Grada Bjelovara, 

kao što su uzgoj konja pasmine gidran, svinjski nukleus i „Bjelovarski kvargl“, korisnici 
tih potpora mogu imati prebivalište i sjedište poljoprivrednog gospodarstva izvan 
područja Grada Bjelovara. 

Moli se gradonačelnik da razmotri Nacrt Odluke, utvrdi Prijedlog Odluke kao u 
tekstu Nacrta te ga proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 

Pripremio: 

Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr.    

 

                                                                                        PROČELNICA 

       Sonja Novak, dr.vet.med. 

 

 


