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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
O PROVEDBI PROJEKTA 

"UNAPRJEĐENJE GENETSKOG 
POTENCIJALA U STOČARSTVU" NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2012. GODINI 
 
 

Stočarstvo je od izuzetne važnosti za Osječko-baranjsku županiju kao pokretačka snaga 
regionalnom gospodarskom razvitku. Kao gospodarska grana stočarstvo izravno utječe na razvoj 
gospodarstva, na otvaranje radnih mjesta, životni standard i opći prosperitet. Stočarstvo može biti 
značajan izvozni proizvod i pruža veće mogućnosti zapošljavanja stanovništva različitog profila 
zanimanja, uz turizam ima najviši prioritet u gospodarskom razvoju Osječko-baranjske županije. 
Trajna osnova ovom razvoju su  prirodni resursi i ljudski potencijal naše Županije. 
 

Govedarska i svinjogojska proizvodnja najznačajnije su grane stočarstva i prema mnogim 
stručnjacima među najvažnijim granama ukupne poljoprivredne proizvodnje. Osim što se u sustavu 
govedarske i svinjogojske proizvodnje osiguravaju značajni proizvodi (mlijeko i meso) njihova je 
važnost posebice naglašena zbog komplementarnosti s ratarskom proizvodnjom. Uz to što su goveda i 
svinje veliki potrošači ratarskih proizvoda oni u značajnoj mjeri doprinose prirodnom povećanju 
plodnosti tla. 
 

Na području Osječko-baranjske županije odvija se 1/3 ukupne svinjogojske proizvodnje, 
proizvodi se oko 24% ukupne proizvodnje mlijeka (preko 145.000.000 kilograma). Uzimajući u obzir 
navedene brojke koje su pokazatelj obima proizvodnje, zahtjeve udruga koje okupljaju proizvođače 
mlijeka i uzgajivače svinja i zbog same važnosti stočarske proizvodnje, Skupština Osječko-baranjske 
županije u 2011. godine donijela je Zaključak o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog 
potencijala u stočarstvu" na  području Osječko-baranjske županije u 2011. godini koji je imao za cilj 
unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u govedarskoj proizvodnji, kao mjeru za 
održavanje i poboljšanje genetske kvalitete u govedarstvu kroz sufinanciranje genetskog rasplodnog 
materijala. 
 
 
a) Unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u govedarskoj proizvodnji 
 
Tablica 1. Brojno stanje goveda i struktura vlasništva u Osječko-baranjskoj županiji za 2009. - 

2010. godinu prema podnesenim zahtjevima za isplatu novčanih potpora 
 Osječko-baranjska županija Republika Hrvatska OBŽ/RH % 
 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 
Krave 26.799 28.688 207.747 212.222 12,90 % 13,51 % 
Junice i steone 
junice 9.029 6.638 56.888 42.447 15,87 % 15,64 % 

Goveda u tovu 39.391 32.375 114.208 116.034 34,49 % 27,90 % 
UKUPNO 75.219 67.701 378.843 368.877 19,85 % 18,35 % 

Izvor: Godišnja izvješća za 2009. i 2010. godinu - Hrvatska poljoprivredna agencija 
Obrada podataka: Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo Osječko-baranjske županije 
 

Provedba projekta u 2011. godini obuhvatila je oko 13.200 plotkinja. U provedbi projekta 
važnu ulogu imale su i udruge koje okupljaju proizvođače mlijeka s područja Županije. Na području 
Županije djeluju tri udruge koje okupljaju proizvođače mlijeka, dvije su uzgojne udruge, a jedna 
udruga okuplja proizvođače mlijeka općenito (Udruga proizvođača mlijeka Osječko-baranjske 
županije, Udruga uzgajivača Holstein goveda Osječko-baranjske županije i Udruga uzgajivača 
simentalskog goveda Osječko-baranjske županije - u daljnjem tekstu Udruge). Udruge uzgajivača 
interesne su skupine uzgajivača, čiji je osnovni cilj  genetsko unaprjeđivanje domaćih životinja 
provođenjem uzgojnog programa. 
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Udruge i veterinarske stanice/ambulante rasplodni genetski materijal u govedarstvu 
nabavljali su na području Republike Hrvatske a zahtjev za isplatu sredstava podnosili su Osječko-
baranjskoj županiji. Osigurana sredstva Županija je isplatila na žiro račun pravne osobe koja je 
osigurala rasplodni genetski materijal. S pravnom osobom koja je osigurala rasplodni genetski 
materijal Udruge su sklopile Ugovor uz uvjet da rasplodni genetski materijal mora biti proizveden u 
Republici Hrvatskoj, od bika koji je ocijenjen od strane Stručnog povjerenstva kojeg je imenovalo 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i vodi se u evidenciji Hrvatske poljoprivredne 
agencije. 
 

Ovlaštene veterinarske stanice/ambulante sudjelovale su u Projektu na način da su obavljali 
umjetno osjemenjivanje na matičnim stadima, te su strukturu računa umjetnog osjemenjivanja 
umanjili za vrijednost doze rasplodnog genetskog materijala. 
 

Udruge su svojim članovima izdavale potvrde s odgovarajućim brojem doza (prema broju 
krava), na temelju kojih veterinarske stanice/ambulante nisu naplaćivale doze rasplodnog genetskog 
materijala u govedarstvu kategorije "Elita", kod I. umjetnog osjemenjivanja. Za poljoprivredna 
gospodarstva koja nisu učlanjena u Udruge doze rasplodnog genetskog materijala osigurale su se 
putem veterinarskih stanica i ambulanti. 
 

Maksimalan broj plotkinja na kojima se provodio Projekt po pojedinom poljoprivrednom 
gospodarstvu koja su učlanjena u Udruge je 80% od broja matičnog stada, koje je maksimalno iznosilo 
500 krava. 
 
 
b) Unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u svinjogojskoj proizvodnji 
 
Tablica 2. Brojno stanje i struktura vlasništva uzgajivača svinja u Osječko-baranjskoj županiji 

prema podnešenim zahtjevima za isplatu novčanih potpora 
  Osječko-baranjska županija Republika Hrvatska OBŽ/RH % 
  2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 

O.P.G. 8.206 8.237 58.761 62.963 13,97 % 13,08 % 
Pravne  25.624 28.366 46.522 50.187 55,08 % 56,52 % 

Krmače 
 

Ukupno 33.830 36.603 105.283 113.330 32,13 % 32,30 % 
O.P.G. 3.390 4.731 65.912 66.629 5,14 % 7,10 % 
Pravne  314.053 338.213 746.881 793.457 42,05 % 42,63 % Svinje 

u tovu 
Ukupno 317.443 342.944 812.793 860.086 39,06 % 39,87 % 

U K U P N O  351.273 379.547 918.076 973.416 38,26 % 38,99 % 
Izvor: Godišnja izvješća za 2009. i 2010. godinu - Hrvatska poljoprivredna agencija 
Obrada podataka: Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo Osječko-baranjske županije 
 

S obzirom da uzgoj i proizvodnja svinja u Osječko-baranjskoj županiji ima dugu tradiciju, ona 
podmiruje znatan dio tržišta Republike Hrvatske. Za uspješno funkcioniranje velikih svinjogojskih 
farmi u poljoprivrednim tvrtkama treba osigurati znatan dio kapitala kako bi se proizvele dovoljne 
količine rasplodnog i tovnog materijala. Te bi farme morale biti nukleus proizvodnje kvalitetnog 
rasplodnog materijala za obnovu stada poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava. Proizvođače svinja 
okuplja Udruga proizvođača svinja Osječko-baranjske županiji. 
 

Provedbom projekta obuhvaćeno je oko 11.250 plotkinja. U provođenju Projekta sudjelovali 
su nositelji ili članovi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, obrtnici i zadruge, a koji su upisani u 
Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Udruga je odabrala ovlaštenu pravnu osobu koja je osigurala 
rasplodni genetski materijal u svinjogojstvu te s istom sklopila ugovor o osiguravanju. 
 

Prema provedenom modelu, a na bazi tržišne vrijednosti rasplodnog genetskog materijala u 
svinjogojstvu  Županija je subvencionirala dozu s 50% vrijednost doze, a poljoprivredna gospodarstva 
koja su sudjelovala u Projektu osigurala su 50% sredstava. Rasplodni genetski materijal mora biti 
proizveden u Republici Hrvatskoj, od nerasta koji se vodi u evidenciji Hrvatske poljoprivredne 
agencije. 



 3

U cilju permanentnog rada na oplemenjivanju genetskog potencijala matičnog stada u 
govedarstvu i svinjogojstvu Udruga proizvođača mlijeka Osječko-baranjske županije, Udruga 
uzgajivača Holstein goveda Osječko-baranjske županije, Udruga uzgajivača simentalskog goveda 
Osječko-baranjske županije i Svinjogojska udruga Osječko-baranjske županije, po istom modelu i 
uvjetima predložili su provođenje Projekta i u 2012. godini. Provedba Projekta ima dugoročan učinak 
u govedarstvu i svinjogojstvu. Proizvodna svojstva ovise o genotipu, utjecajima okoline i njihovoj 
interakciji. Iako se utjecaji okoline mogu kontrolirati tako da budu najpovoljniji, genotip je ključni 
faktor, a ujedno i razlog zašto upravljanje rasplođivanjem igra veliku ulogu u genetskom napretku 
stada. 
 

Sredstva za provedbu ovoga Projekta su sredstva od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, a na temelju članka 3. Pravilnika o 
uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake ("Narodne novine" 
broj 45/09.), i planirana su u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2012. godinu u Razdjelu 5 
"Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo", Glava 1 "Poljoprivreda", Program "Razvoj i 
unaprjeđenje poljoprivrede", Potprogram "Poticanje stočarske proizvodnje", Projekt "Sufinanciranje 
umjetnog osjemenjivanja", Račun 352 "Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 
obrtnicima izvan javnog sektora"  u iznosu od 1.000.000,00 kuna (pozicija 237 Subvencije trgovačkim 
društvima izvan javnog sektora). 
 

Ostala prava i obveze između Udruga, Osječko-baranjske županije i veterinarskih stanica 
odnosno ambulanti bit će regulirana međusobnim sporazumom. 
 

Slijedom navedenoga, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka, 
koji u prijedlogu glasi: 
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 Temeljem članka 3. stavak 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od 
prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i 
koncesije za ribnjake ("Narodne novine" broj 45/09.) i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), 
te stvarajući pretpostavke za ostvarivanje utvrđenog strateškog cilja vezanog uz razvoj konkurentne 
poljoprivrede utvrđenog Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije 2011.-2013. 
("Županijski glasnik" broj 1/11.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici 
__________________ 2012. godine 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o provedbi projekta "Unaprjeđenje 
genetskog potencijala u stočarstvu" na području 

Osječko-baranjske županije u 2012. godini 
 
 

I. 
 

Skupština prihvaća provedbu projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na 
području Osječko-baranjske županije u 2012. godini, radi unaprjeđenja genetskog potencijala 
matičnog stada u svinjogojskoj i govedarskoj proizvodnji, kao mjeru za održavanje i poboljšanje 
genetske kvalitete u stočarstvu kroz sufinanciranje genetskog rasplodnog materijala u svinjogojstvu i 
govedarstvu. 
 

Unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u svinjogojskoj proizvodnji provodi se u 
suradnji s udrugom proizvođača svinja, a unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u 
govedarskoj proizvodnji provodi se u suradnji s udrugama proizvođača mlijeka i veterinarskim 
stanicama. 
 

 
II. 
 

Sredstva za provedbu projekta iz točke I. ovoga Zaključka planirana su u Proračunu Osječko-
baranjske županije za 2012. godinu u Razdjelu 5 "Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo", 
Glava 1 "Poljoprivreda", Program "Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede", Potprogram "Poticanje 
stočarske proizvodnje", Projekt "Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja", Račun 352 "Subvencije 
trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora" u iznosu od 
1.000.000,00 kuna. 
 

Županija sufinancira iznos od 50% cijene jedne doze rasplodnog genetskog materijala u 
svinjogojstvu, dok u cijelosti pokriva cijenu jedne doze rasplodnog materijala u govedarskoj 
proizvodnji kod poljoprivrednih gospodarstava koji imaju manje od 500 krava. 
 

 
III. 

 
Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu provodi se na način utvrđen sporazumom koji 

se zaključuje između sudionika iz točke I. stavak 2. ovoga Zaključka. 
 
 

IV. 
 

Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije. 
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V. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
 
 
 
 


