


 MJERA 1. - Potpora kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne 
proizvodnje 

 MJERA 2. - Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, 
voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta 

 MJERA 3. - Potpora za nabavu i postavljanje sustava za 
navodnjavanje 

 MJERA 4. - Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu 
višegodišnjih nasada od tuče 

 MJERA 5. – Potpora za nabavu novih košnica, pčelarske opreme i 
prihrane 

 MJERA 6. – Potpore za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova 
 MJERA 7. – Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje 

poljoprivrednika 
 



Cilj: Povećanje proizvodnje, poboljšanje kakvoće proizvoda, 
uvođenje novih tehnologija kroz aktivnosti sufinanciranja 
nabavka mehanizacije, opreme i postavljanje plastenika u 
proizvodnji povrća, cvijeća, jagoda i aromatičnog i 
ljekovitog bilja. 

Uvjeti:Djelatnost mora biti proizvodnja povrća, cvijeća, uzgoj 
jagoda i aromatičnog, ljekovitog bilja na otvorenoj površini 
većoj od 0,5 ha, da je površina plastenika najmanje 300 
m² te da je ulaganje izvršeno u novu mehanizaciju, 
opremu i plastenike. 

Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava i to za dio iznosa 
dokumentiranih troškova prihvatljivih za potporu 
kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje do 50% 
nabavne cijene po priloženom računu, odnosno najviše do 
iznosa 30.000,00 kn po korisniku. 



 Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta 
proizvodnje u poljoprivredi odobrit će se 
poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu 
policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mogućih 
elementarnih nepogoda. Svaki osiguranik sam 
odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće 
društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja. 
Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u visini od 
50% iznosa uplaćene premije za tekuću godinu. 
Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po 
jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi 
do 5.000,00 kn godišnje. 



 Pravo na potporu za nabavu i postavljanje opreme i 
uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji 
ostvaruje se za min. površinu od 0,5 ha trajnog 
nasada, odnosno min. 1.000 m² za uzgoj povrtlarskih 
kultura, jagoda, cvijeća, ljekovitog bilja i dr. kultura 
na otvorenom, a 300 m² u zaštićenom prostoru. 

 Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za kopanje ili 
bušenje bunara, nabavu sustava za navodnjavanje 
(spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi 
i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje) u 
iznosu do 50% nabavne cijene po priloženom računu 
odnosno najviše do iznosa 30.000,00 kn po korisniku 
godišnje. 

 



 Potpora za nabavu i postavljanje sustava za 
zaštitu višegodišnjih nasada od tuče (mreže, 
nosači, stupovi i sidra) odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj 
godini nabavi i postavi sustav zaštite od tuče na 
površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg 
nasada. 

 Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim 
u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u visini 
do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u 
iznosu do 10.000,00 kn po poljoprivrednom 
gospodarstvu. 

 



 Potpora se odobrava pčelarima za nabavku novih 
košnica i pčelarske opreme te hrane za pčele radi 
očuvanja pčelinjeg fonda. 

 Potpora se odobrava pčelarima upisanim u 
Evidenciju pčelara i pčelinjaka i Upisnik 
poljoprivrednih gospodarstava u visini do 50% 
dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 
5.000,00 kn po pčelaru. 
Pčelari koji su ostvarili pravo na potporu iz 
"Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 
od 2014. do 2016. godine" ne mogu ostvariti 
pravo na potporu po ovoj mjeri. 
 



 Potpora će se odobriti onom poljoprivrednom 
gospodarstvu koje je u tekućoj godini 
posadilo visokokvalitetne voćne sadnice ili u 
vinogradu posadilo visokokvalitetne lozne 
cijepove preporučenih sorti za područje 
podregije Podunavlje na najmanjoj površini 
od 0,5 ha. 

 Potpora se odobrava u visini do 50% 
dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu 
do 20.000,00 kn po poljoprivrednom 
gospodarstvu. 
 



 Potpora za edukaciju i stručno usavršavanje 
člana obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva odobrit će se za troškove 
školovanja i sudjelovanja na edukaciji i 
stručnom usavršavanju poljoprivrednih 
proizvođača u visini do 50% stvarnih troškova 
tj. cijene školarine a najviše do 5.000,00 kn 
po korisniku. 



KORISNICI POTPORE 
 Korisnici potpore su poljoprivredna gospodarstva 

upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja 
imaju prebivalište odnosno sjedište na području Grada 
Vukovara, imaju poljoprivredne površine, imaju stoku i 
poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju na 
području Grada Vukovara, da je ulaganje izvršeno u 
tekućoj godini prije podnošenja zahtjeva za odobrenje 
potpore, a ispunjavaju i druge uvjete iz ovog javnog 
poziva. 

 Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-
gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a 
djeluje kao trgovačko društvo koje je pretežito u 
privatnom vlasništvu, obrt ili zadruga ako je registrirano 
za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko 
gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo 
i upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u 
daljnjem tekstu: Upisnik). 

 



IZNOS POTPORE 
 Najviši ukupni godišnji iznos subvencije koju jedan korisnik može 

ostvariti iznosi 30.000,00 kuna. 
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba dostaviti sljedeću 

dokumentaciju: 
• Popunjen propisan obrazac zahtjeva za pojedinu mjeru (koji su 
sastavni dio ovog Javnog poziva sa propisanom dodatnom 
dokumentacijom koja se prilaže zahtjevu), 
• Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 
• Dokaz o vlasništvu, zakupu ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta, 
• Preslika računa (iz računa treba biti vidljivo ime ili naziv kupca) ili 
kupoprodajnog ugovora, 
• Preslika žiro-računa korisnika, 
• Dokaz da nema nepodmirene porezne i druge obveze Gradu Vukovaru. 

 Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na propisanom obrascu za svaku 
mjeru uz pripadajuću dokumentaciju tijekom cijele godine, odnosno 
najkasnije do 30. studenog 2015.g, a rješavaju se prema vremenu 
zaprimanja, a najkasnije do 31. prosinca 2015.g. 



PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
 Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: 

 
 Grad Vukovar 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju 
Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, 
sa naznakom «Bespovratne potpore u poljoprivredi – za javni poziv». 

  
 Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. studenoga 2015. godine.Javni poziv 

je otvoren do iskorištenja planiranih proračunskih sredstva u iznosu od 
500.000,00 kuna. Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a troškovi 
PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore. Korisnici potpora dužni 
su odobrena sredstva koristiti isključivo za namjenu za koju su 
odobrena. Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, ili ne 
dostave izvješće o korištenju istih, dužni su Gradu Vukovaru izvršiti 
povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate i gube pravo 
slijedećih pet godina na poticajna sredstva Grada Vukovara. 

  
 INFORMACIJE: 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju 
Tel: 032/456-513, 456-573 
e-mail: vugospodarstvo@vukovar.hr 

 

mailto:vugospodarstvo@vukovar.hr

