
OBRAZLOŽENJE 
 

IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA 

POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU 

GRADA LUDBREGA ZA RAZDOBLJE 

2016. – 2018. GODINE 

 

Gradsko vijeće Grada Ludbrega donijelo je na 22. sjednici održanoj 28. prosinca 2015. godine 

Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ludbrega za razdoblje 2016.-2018. 

godine. Navedenim Programom definirane su mjere poticanja poljoprivredne proizvodnje 

koje predstavljaju potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj. 1408/2013 

od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru. 

Provedbom Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Ludbrega za razdoblje 

2016.-2018. godine uvidjelo se da postoji potreba za izmjenama navedenog Programa te 

dopunom sa dvije nove mjere za poboljšanje daljnjeg razvoja poljoprivrede na području 

Grada Ludbrega dajući inicijalni poticaj poljoprivrednim proizvođačima za unapređenjem 

svoje proizvodnje. 

 

Da bi jedinice lokalne samouprave mogle dodjeljivati državne potpore poljoprivrednim 

proizvođačima temeljem Uredbe de minimis, moraju imati izrađene Programe potpora koji 

moraju biti odobreni od strane nadležnog Ministarstva koje ga prijavljuje Europskoj komisiji. 

Slijedom navedenog, Grad Ludbreg je dostavio Ministarstvu poljoprivrede Izmjene i dopune 

Programa potpora u poljoprivredi Grada Ludbrega za razdoblje 2016.-2018. godine (KLASA: 

320-01/15-01/16, URBROJ:2186/01-01/1-17-7 13. siječnja 2017. godine) radi pribavljanja 

mišljenja o usklađenosti Programa s Uredbom de minimis.  

 

Nadležno Ministarstvo je 6. veljače 2017. godine dostavilo pozitivno Mišljenje o usklađenost 

prijedloga potpore male vrijednosti.  

 

U članku 7. Programa odnosno u mjeri 2: Potpora za nabavu novih vrsta voćnih sadnica te 

dugogodišnjih nasada, dodale su se sadnice jagoda koje će se sufinancirati po cijeni od 0,50 

kn za minimalno 30 komada sadnica, a maksimalno 2000 komada.  

Mijenja se naziv članka 13. Programa odnosno naziv mjere 8 koji sada glasi „Potpore  za 

nabavu sadnica povrća, jagoda, cvijeća i sjemenja u plastenicima i staklenicima“.  

Članak 14. odnosno mjera 9: Potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, 

dopunjuje se sa novim stavkom koji glasi: „Grad Ludbreg će isplatiti potporu 

poljoprivrednom gospodarstvu koje pokreće postupak za upis u Upisnik ekoloških 

proizvođača te prelazi na ekološku proizvodnju u vrijednosti 100% troškova stručnog nadzora 

te troškova izdavanja certifikata, a najviše do 5.000,00 kn tijekom jedne kalendarske godine“. 



 

Dodaju se dvije nove mjere: 

 mjera 13: Potpora za financiranje uzimanja uzoraka krvi konja gdje će Grad Ludbreg 

sufinancirati iznos od 100,00 kn po uzorku 

 mjera 14: Potpora za poticanje malih proizvođača svinja -  poticaj za uzgoj i držanje 

svinja gdje će se sufinancirati potpora  za uzgoj i držanje krmača na domaćinstvu od 

minimalno 2 do maksimalno 5 krmača u tekućoj godini u iznosu od 500,00 kn po 

krmači te za uzgoj i držanje tovljenika za potrebe vlastitog  domaćinstva minimalne 

težine od 80 kg korisniku koji drži minimalno 3 komada svinja, a maksimalno 5 

komada u iznosu od 300,00 kn po svinji.  

 

U ostalom dijelu Program potpora u poljoprivredi na području Grada Ludbrega za razdoblje 

2016.-2018. godine ostaje neizmijenjen.  

 

 

 

 

 


