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Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi  („Narodne novine“ broj 118/18 i 42/20), 
članka 48. Zakona  o lokalnoj  i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“ 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 
123/17 i 98/19) i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada 
Vrgorca broj  6/09, 2/13,  5/14 i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca dana 30. travnja  
2020. godine  donosi: 
 
 

PROGRAM 
POTICANJA STOČARSKE  PROIZVODNJE NA PODRUČJU  

GRADA VRGORCA ZA 2020. GODINU 
 

1. UVOD 
 

Ovim Programom utvrđuju se  aktivnosti u poljoprivredi za koje  će Grad Vrgorac u 
2020. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodijele istih do 
utroška predviđenih sredstava. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne  
potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanom Uredbom Komisije (EZ) 
br.1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. I 108.  Ugovora  o 
funkcioniranju Europske  unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, u 
daljnjem tekstu Uredba  de minimis. 

Sukladno članku 1. Uredbe  de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore 
dodijeljene poduzetnicima u sektoru primarne  poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

a) Potpore čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine  proizvoda stavljenih na 
tržište, 

b) Potpora djelatnostima vezanim za izvoz, tj. potpora koja je izravno vezana uz 
izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili 
za  neke druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) Potpora  uvjetovana korištenjem  domaćih  umjesto  uvoznih  proizvoda 
Sukladno članku 2. Uredbe de minimis poljoprivredni proizvod znači proizvod iz 

Priloga I. ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i 
akvakulture obuhvaćenih Uredbom  vijeća (EZ) broj 104/2000. U sektoru 
poljoprivredne proizvodnje su poduzetnici koji se  bave primarnom proizvodnjom 
poljoprivrednih  proizvoda navedenih u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju  Europske 
unije.  

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih  sredstava iz  Proračuna 
Grada Vrgorca svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom 
poljoprivrednih proizvoda  iz  Priloga I. ugovora o funkcioniranju EU-a, a koji  imaju 
registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Vrgorca te  obrađuju 
poljoprivredne  površine na području Grada Vrgorca. 
 Iz naprijed rečenog Grad Vrgorac prepoznaje značaj poljoprivredne proizvodnje, 
a naročito razvoj i unapređenje  kozarstva za ukupan gospodarski, društveni i socijalni 
razvoj svog prostora i stanovništva  pa zagovara njen razvoj svugdje  gdje je to  
objektivno  moguće te upravo iz  takvih  namjera donosi ovaj  Program. 
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2. ZNAČAJKE PROGRAMA 
 

Opći razvojni gospodarski trend u  Republici  Hrvatskoj je  korištenje svih  mogućih  
resursa, pa tako i ne poljoprivrednog  zemljišta (zemljište nepovoljno za uzgoj voća, 
povrća i ratarskih kultura) u privatnom i javnom vlasništvu.  

Grad Vrgorac ubraja se u brdsko-planinska područja  Republike Hrvatske. Područje 
Grada Vrgorca  prostire se  na površini od 284 km2. Značajka je da najveći dio  površina  
čine krš i škrti pašnjaci u kamenjaru, dok je oranični – obradivi  dio  poljoprivrednih  
površina zastupljen na 35 km ².  Također  za naglasiti je da se Vrgorac  nalazi u zaleđu 
Makarskog primorja i razvoj kozarstva na našem području dodatno bi poboljšao našu 
gastro ponudu. Do prije 30 godina na našem području nalazile su se dvije velike farme 
koza te od tada uzgoj koza je u opadanju.  
Mnoga  obiteljska  poljoprivredna gospodarstava imali su tradiciju  uzgoja koza te bi se 
odlučila   za držanje koza za proizvodnju mesa ili za proizvodnju  kozjeg mlijeka kao 
sirovine, u proizvodnji   kozjeg sira,  kao najvažnijih proizvoda namijenjenih ljudskoj 
potrošnji.  
 Opći razvojni gospodarski trend u  Republici  Hrvatskoj je  korištenje svih  
mogućih  resursa, pa tako i ne poljoprivrednog  zemljišta (zemljište nepovoljno za uzgoj 
voća, povrća i ratarskih kultura) u privatnom i javnom   vlasništvu.  
 Razvojem kozarstva uspostavili bi se  novi modeli gospodarskog ponašanja i 
stvarali bi se preduvjeti za  ravnopravnu  tržišnu utakmicu u vrijeme europskih 
integracija. 
 
 
Ovaj Program predstavlja poticaj revitalizaciji kozarstva na našem području, a cilj 
programa je potaknuti nabavu i uzgoj koza na području Grada Vrgorca. 
 
 

3. CILJEVI 
 
Ovim Programom se namjerava ostvariti  sljedeće ciljeve: 
- Pokretanje uzgoja koza na nepoljoprivrednom zemljištu (krš i škrti pašnjaci u 

kamenjaru) i sanacija zapuštenog zemljišta, 
- Težnja  ka ekološkoj proizvodnji kozjeg mesa i  mlijeka te prepoznatljive 

kvalitete  finalnih  proizvoda, 
- Stvaranje nove dobiti, samozapošljavanja i zapošljavanja  nezaposlenih osoba, 

dopuna  turističkoj ponudi ovog i šireg  područja, 
- Unapređenje i razvoj prerađivačke djelatnosti. 

 
Ovaj Program predstavlja poticaj revitalizaciji kozarstva na našem području, a cilj 
programa je potaknuti nabavu i uzgoj koza na području Grada Vrgorca. 
 

4. PLANIRANI  KAPACITET ŠIRENJA KOZARSTVA 
 

Broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava upisanih  za područje  Grada Vrgorca 
je 630.  Od ukupnog broja stočarstvom (kao osnovnom  i dopunskom  djelatnošću) se  
bavi 35 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.  Posljednjih 15- ak godina u trendu je 
širenje  kozarstva, radi čega postoji interes za nastavljanje  takvih ulaganja. Zbog 
europskih integracija i novih tržišnih  odnosa  Republika Hrvatska se zalaže  za  uređenje  
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zapuštenih  poljoprivrednih površina te posebnim  poticajima stimulira građane na 
ulaganje u nove djelatnosti  

 
5. KORISNICI PROGRAMA 

 
Korisnici Programa mogu biti poljoprivredna obiteljska gospodarstva koja pretežno 
obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a ispunjaju slijedeće uvjete: 
 

a. imaju  registriran OPG  na području Grada Vrgorca,  a adresa na kojoj je registriran 
OPG se nalazi u Registru obveznika plaćanja komunalne naknade Grada Vrgorca, 

b. posjeduju poljoprivredno zemljište za podizanje farme, imaju već izgrađenu farmu 
ili prostor za čuvanje životinja, 

c. na adresi registriranog  OPG-a nema dugovanja prema Gradu Vrgorcu obaveza 
dospjelih do dana predaje zahtjeva po osnovi; komunalna naknada, komunalnog 
doprinos i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, 

d. na adresi registriranog  OPG-a nema dugovanja prema gradskom trgovačkom 
društvu Komunalno d.o.o. obaveza dospjelih do dana predaje zahtjeva po osnovi 
naplate pruženih vodnih usluga, 

e. na adresi registriranog  OPG-a nema dugovanja prema gradskom trgovačkom 
društvu Gradska čistoće i usluge d.o.o. obaveza dospjelih do dana predaje zahtjeva 
po osnovi naplate prikupljanja i odvoza miješanog otpada, 

f. nabavljaju najmanje 5 koza. 
g. Korisnici sredstava dužni su kupljene koze zadržati najmanje slijedeće tri godine. 
 
6. FINANCIRANJE - VRSTE POTICAJNIH MJERA. 

 
Sufinanciranje nabave osnovnog stada u uzgoju koza 

Grad Vrgorac će  podržati ukupni interes  uzgajivača koza, a sredstva će se 
osigurati u Proračunu Grada za navedeno razdoblje.  U koliko financijske i ine 
mogućnosti to budu dopuštale izdvojiti će se   i još  dodatnih  sredstava za  tu  namjenu. 

Potpora iz ove točke iznosi maksimalno 1 000,00 kuna po kozi, a najviše do 
iznosa od 10.000,00 kuna po korisniku. 
Potpora iz ove točke može iznositi maksimalno do 75% opravdanih troškova,  a najviše 
do iznosa od 10.000,00 kuna. 

Opravdanim troškovima smatraju se troškovi za koje korisnik potpore ima ugovor ili 
račun za nabavu koza koji su sklopljeni odnosno izdani u 2020. godini.  
 

7. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE I NADZOR NAD KORIŠTENJEM              
SREDSTAVA 
 

Postupak odobravanja potpore korisnicima provodi se putem Povjerenstva za 
odobravanje potpore korisnicima Programa poticanja stočarske proizvodnje na 
području Grada Vrgorca u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje 
posebnom Odlukom imenuje Gradonačelnik. 
Povjerenstvo na temelju javno objavljenog Poziva zaprima pristigle zahtjeve i prema 
priloženoj dokumentaciji razmatra i analizira opravdanost zahtjeva te utvrđuje 
zadovoljene kriterije za odobrenje potpore i visinu potpore. 
Povjerenstvo donosi zaključak kojim predlaže odobrenje i visinu potpore ili odbijanje 
zahtjeva.  
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Na temelju zaključka Gradonačelnik donosi odluku o odobrenju potpore te  sa 
primateljem potpore sklapa ugovor. 
Potpora se isplaćuje nakon nabave koza odnosno usluge iz točke 3. ovog programa, a 
koje kontrolira Povjerenstvo. 
 

8. DOKUMENTACIJA 
 
Podnositelj zahtjeve za dodjelu potpore dostavlja Povjerenstvu slijedeću dokumentaciju: 

1. popunjeni obrazac zahtjeva, 
2. dokaz o registraciji OPG-a, 
3. dokaz da posjeduju poljoprivredno zemljište za podizanje farme ili imaju već 

izgrađenu farmu ili prostor za čuvanje životinja, 
4. kopiju ugovora ili računa za namjenu iz točke 3. ovog Programa 
5. dokaz o nepostojanju duga prema Gradu Vrgorcu, gradskom trgovačkom društvu 

Komunalno d.o.o., gradskom trgovačkom društvu Gradska čistoće i usluge d.o.o. 
na dan podnošenja zahtjeva 
 

9. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Potpore iz ovog programa odobravati će se podnositeljima zahtjeva tijekom 2020. 
godine ili do realizacije sredstava predviđenih Proračunom Grada Vrgorca za 2020. 
godinu. 

 
Zahtjevi sa traženom dokumentacijom podnose se osobno ili poštom u zatvorenoj 

omotnici na adresu Grada Vrgorca, Tina Ujevića 8, 21276Vrgorac s naznakom 
„Povjerenstvo za odobravanje potpore korisnicima Programa poticanja stočarske 
proizvodnje“ 

 
Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave, a objavit   će se u  „Vjesniku“- 

službenom glasilu Grada Vrgorca. 
 

 
KLASA: 320-01/20-02-4 
URBROJ: 2195/01-08-04/17-20-1 

Vrgorac, 30. travnja 2020.  

 
                                                                       GRADONAČELNIK 

 
                                                                     Ante Pranić, mag.ing.aedif 

 
______________________________________ 


