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PRIJEDLOG ODLUKE O 
IZMJENAMA I DOPUNI 
ODLUKE O POTICANJU 

POLJOPRIVREDE I RURALNOG 
RAZVOJA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
 

Hrvatska poljoprivredna politika i hrvatska poljoprivreda u razdoblju koje je prethodilo 
pridruživanju Republike Hrvatske Europskoj uniji učinile su konačne prilagodbe i usklađivanje sa 
sustavom Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) i pravilima korištenja europskih 
poljoprivrednih fondova - Europski poljoprivredni garancijski fond (EAGF) i Europski poljoprivredni 
fond za ruralni razvoj (EAFRD), donošenjem Zakona o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju 
("Narodne novine" broj 120/12. i 136/12.). 
 

Navedenim Zakonom, sustav izravnih plaćanja u poljoprivredi koji se primjenjuje u 2013. 
godini u cijelosti je identičan onome koji se primjenjuje u Europskoj uniji, kako bi Republika Hrvatska 
već od godine ulaska dobila mogućnost povlačenja značajnih sredstava iz EU fondova koja su joj 
zajamčena pristupnim ugovorom. 
 

Zakonom o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Zakon) uređeni 
su: 
1. uvjeti i postupak za dodjelu izravnih plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima te njihova 
 visina od 2013. godine, a koja obuhvaćaju 

- ZPP izravna plaćanja i 
- plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima u prijelaznom razdoblju od tri godine nakon 
 pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

2. visina izravnih plaćanja za proizvodnu 2012. godinu, radi usklađivanja s iznosima potpore 
 utvrđenim u pregovorima; 
3. mjere ruralnog razvoja od 2013. godine koje obuhvaćaju nacionalne mjere ruralnog razvoja i 
 pretpristupnu EU pomoć poljoprivredi i ruralnom razvoju, što će se  primjenjivati do konca 
 2013. godine, te mjere ruralnog razvoja od 2014. godine u skladu s EU propisima za novo 
 programsko razdoblje 2014-2020; 
4. državna potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno pravila za dodjelu potpore izvan 
 okvira ZPP, a koja se dodjeljuje iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili iz lokalnih 
 proračuna jedinica lokalne samouprave - općina i gradova i jedinica područne (regionalne) 
 samouprave - županija; 
5. inspekcijski i upravni nadzor nad provedbom Zakona. 
 

Prema članku 48. Zakona, državne potpore provode se sukladno pravilima Europske unije o 
pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, a pored ostalog obuhvaćaju i potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju koje su financirane iz proračuna jedinica područne (regionalne) i 
lokalne samouprave i uređene njihovim aktima. Državnim potporama karakteriziraju se: 
- postojeće potpore, u primjeni prije pristupanja i koje se žele primjenjivati u prijelaznom 

razdoblju od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, 
- nove državne potpore koje će se primjenjivati nakon pristupanja. 
 

Postojeće državne potpore prijavljuju se Europskoj komisiji u razdoblju od četiri mjeseca od 
dana pristupanja, nakon čega Europska komisija može pokrenuti postupak za ukidanje pojedine mjere 
državne potpore koje nisu usklađene sa zajedničkim tržištem Europske unije. 
 

Davatelji državnih potpora su: Republika Hrvatska putem ovlaštenih pravnih osoba i 
središnjih tijela državne uprave te jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) 
samouprave. Prethodno navedeni davatelji državnih potpora sukladno članku 50. stavka 2. Zakona do 
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1. ožujka 2013. godine prijavili su Ministarstvu poljoprivrede postojeće mjere lokalne potpore 
poljoprivredi i ruralnom razvoju koje žele zadržati i nakon pristupa Republike Hrvatske Europskoj 
uniji. 
 

Sam postupak prijavljivanja postojećih mjera lokalnih potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoju uređen je Pravilnikom o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama 
lokalne potpore te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoj ("Narodne novine" broj 16/13.). 
 

Prijava lokalne potpore prema članku 2. stavak 2. prethodno navedenog Pravilnika obuhvaća: 
- naziv pravnog akta i tekst pravnog akta davatelja lokalne potpore koji je temelj za dodjelu, 
- planirani proračun davatelja lokalne potpore za svaku pojedinu godinu prijelaznog razdoblja 

od tri godine nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju 
- popunjeni obrazac prijave mjere lokalne potpore. 
 

Postupajući u skladu s prethodno navedenim Osječko-baranjska županija je prijavila lokalne 
potpore poljoprivredi koje želi dodjeljivati u navedenom trogodišnjem razdoblju, a koje su u skladu sa 
Zajedničkom poljoprivrednom politikom, te dostavila su potrebnu dokumentaciju. 
 

Kao postojeće potpore koje Osječko-baranjska županije želi provoditi u razdoblju 2013.-2015. 
godine, prijavljene su Ministarstvu poljoprivrede sljedeće potpore iz članka 2. stavak . točke b), c) i d) 
Odluke o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja ("Županijski glasnik" broj 4/11. i 4/12.) i to: 
 
b) posebne potpore poljoprivredi: 
 1. potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi 

2. potpora za pomoć oštećenicima u slučaju elementarne nepogode 
3. potpora sudionicima manifestacija 

 4. potpora za edukaciju poljoprivrednika 
5. potpora za zaštitu autohtonih proizvoda 

 6. potpora malim poduzetnicima u poljoprivredi 
c) potpora za uređenje ruralnog prostora 
d) potpora za poboljšanje i povećanje produktivnosti tla. 
 
 Ministarstvo poljoprivrede dostavilo je dana 7. svibnja 2013. godine Obavijest vezanu uz 
Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te 
načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, klasa: 011-
02/13-01/32, urbroj: 525-07/1158-13-283 od 25. travnja 2013. godine. 
 

U obrazloženju navedenoj Obavijesti, Ministarstvo poljoprivrede je utvrdilo da iz 
dostavljenog nije razvidno da li se prijavljene mjere lokalne potpore poljoprivredi odnose na 
višegodišnje prijelazno razdoblje ili isključivo za tekuću 2013. godinu, te da ukoliko želimo provoditi 
prijavljene mjere potpore kao postojeće državne potpore poljoprivredi i ruralnom razdoblju u 2014. i 
2015. godini, mora biti zadovoljen osnovni uvjet, a to je da je program ili mjera temeljena na 
višegodišnjoj pravnoj osnovi (za prijelazno razdoblje). 
 

Kako bi zadovoljili traženo i omogućili provođenje prijavljenih mjera kao postojećih mjera 
lokalne potpore u poljoprivredi u prijelaznom razdoblju predlažu se izmjene i dopune Odluke o 
poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na  način da u samom nazivu Odluke utvrdimo razdoblje 
provedbe postojećih lokalnih potpora, odnosno da se provode u prijelaznom razdoblju od 2013. do 
2015. godine. Potpore iz članka 2. stavak 2. točka a) nisu prijavljene Ministarstvu poljoprivrede kao 
postojeće potpore koj bi provodili u navedenom prijelaznom razdoblju budući da su poljoprivrednici 
za ulaganja na koja su se odnosile potpore imali osigurana sredstva iz IPARD Programa, a koji nije 
dozvoljavao financiranje jedne investicije s više razina, odnosno istovremeno od strane države i 
područne (regionalne) samouprave odnosno loklane samouprave, a vezano uz intenzitet pojedine 
potpore. Stoga se predlaže brisanje točke a) u članku 2. stavaku 2., kao i Glave II. Mjere ruralnog 
razvoja za unaprjeđenje poljoprivrede te članaka od 5. do 14.  
 

Slijedom navedenoga, predlaže se Skupštini donošenje Odluke, u tekstu koji glasi: 
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Temeljem članka 48. stavak 3. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Narodne 
novine" broj 120/12. i 136/12.), članka 40. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne 
novine" broj 39/13.) i članka 30. točka 2. 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., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-
baranjske županije donijela je na ____ sjednici _________________ 2013. godine 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopuni Odluke o 
poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja 
na području Osječko-baranjske županije 

 
 
 

Članak 1. 
 

U Odluci o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 4/11. i 4/12.), mijenja se naziv Odluke i glasi "Odluka o poticanju 
poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2013. do 
2015. godine". 
 
 

Članak 2. 
 

U članku 1. iza riječi "proračuna Osječko-baranjske županije" dodaju se riječi "u razdoblju od 
2013. do 2015. godine". 
 
 

Članak 3. 
 

U članku 2. stavak 2. briše se točka a). 
 
 

Članak 4. 
 

Briše se Glava II. Mjere ruralnog razvoja za unaprjeđenje poljoprivrede te članci od 5. do 14. 
 
 

Članak 5. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 
 Predsjednik 
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Prilog 
 
 

ODREDBE ODLUKE O POTICANJU 
POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
ČIJE SE IZMJENE I DOPUNA PREDLAŽU 

 
 
 
 

O D L U K A 
 

o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja 
na području Osječko-baranjske županije 

 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi 
na razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora, ovom Odlukom pobliže se uređuju uvjeti, način i postupak 
poticanja poljoprivrede sredstvima proračuna Osječko-baranjske županije, a u svrhu unaprjeđenja 
poljoprivrede, te ruralnog razvoju kroz očuvanje ruralnog prostora i unaprjeđenje kvalitete života u 
tom prostoru na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija). 
 
 

Članak 2. 
 

Poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja ostvaruje se dodjelom potpora, odnosno 
provođenjem i sufinanciranjem projekata koji imaju za cilj razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede i 
ruralni razvoj. 
 

Dodjela potpora iz prethodnog stavka provodi se kao: 
 
a) mjere ruralnog razvoja za unaprjeđenje poljoprivrede: 
 1. potpora za kapitalna ulaganja u navodanjvanje kod podizanja novih voćnjaka 
 2. potpora za kapitalna ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda 
 3. potpora za kapitalna ulaganja u unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka 
 4. potpora za kapitalna ulaganja u uspostavu higijensko-zdravstvene zaštite u stočarstvu 
 5. potpora za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi 
 
b) posebne potpore poljoprivredi: 
 1. potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi 
 2. potpora za pomoć oštećenicima u slučaju elementarne nepogode 
 3. potpora sudionicima manifestacija 
 4. potpora za edukaciju poljoprivrednika 
 5. potpora za proizvodnju autohtonih proizvoda 
 6. potpora malim poduzetnicima u poljoprivredi 
 
c) potpora za uređenje ruralnog prostora 
 
d) potpora za poboljšanje i povećanje produktivnosti tla. 
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II. MJERE RURALNOG RAZVOJA ZA 
UNAPRJEĐENJE POLJOPRIVREDE 

 
Članak 5. 

 
Potpore za razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede, kao mjere ruralnog razvoja, dodjeljuju se za: 

1. kapitalna ulaganja u navodnjavanje kod podizanja novih voćnjaka, čija najmanja vrijednost 
ulaganja iznosi 2.000,00 kuna 

2. kapitalna ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, čija 
najmanja vrijednost ulaganja iznosi 5.000,00 kuna 

3. kapitalna ulaganja u unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka, čija najmanja vrijednost 
ulaganja iznosi 5.000,00 kuna 

4. kapitalna ulaganja u uspostavu higijensko-zdravstvene zaštite u stočarstvu 
5. osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi. 
 

Visina potpore Županije kao mjere ruralnog razvoja iz prethodnog stavka ne smije prijeći 
maksimalnu visinu potpore utvrđenu posebnim propisima o potporama u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju. 
 
 
1. Potpora za kapitalna ulaganja u navodnjavanje 

kod podizanja novih voćnjaka 
 

Članak 6. 
 

Potpora za kapitalna ulaganja izvršena u navodnjavanje kod podizanja novih voćnjaka većih 
od 0,5 ha, kao mjera ruralnog razvoja, dodjeljuje se za: 
- bušenje ili kopanje bunara u broju ovisnom o površini navodnjavanja 
- izgradnju akumulacija (otvorene lagune) 
- nabavu novog sustava za navodnjavanje. 
 

Potpora se dodjeljuje samo za vodne građevine za melioracijsko navodnjavanje iz stavka 1. 
ovoga članka izgrađene u skladu s važećim propisima. 
 

Potpora Županije iznosi do 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. 
 
Najviši iznos potpore za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i obrt iznosi 20.000,00 kuna, 

za zadrugu 30.000,00 kuna, a za trgovačko društvo 50.000,00 kuna. 
 
 
2. Potpora za kapitalna ulaganja u proizvodnju, 

skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda 
 

Članak 7. 
 

Potpora za kapitalna ulaganja u proizvodnju, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, 
kao mjera ruralnog razvoja, dodjeljuje se za: 
- izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje pogona za preradu voća i povrća 
- izgradnju i opremanje hladnjače 
- nabavu opreme za proizvodnju voća, povrća, hortikulturnih sadnica i nasada i nove 

mehanizacije, osim traktora 
- nabavu opreme za kalibriranje i pakiranje voća i povrća 
- nabavu mreže za protugradnu obranu kod podizanja voćnjaka 
- nabavu trajne ambalaže za čuvanje i skladištenje voća i povrća 
- nabavu opreme za proizvodnju i preradu ljekovitog i aromatičnog bilja i 
- nabavu opreme i matica za proizvodnju meda. 
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Potpora Županije iznosi do 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Pod opravdanim 
troškovima za namjene iz prethodnog stavka podrazumjevaju se isključivo troškovi nabavke nove 
opreme. 
 

Najviši iznos potpore ovisi o vrijednosti izvršenog ulaganja i iznosi: 
- 10.000,00 kuna za ulaganja od 5.000,00 do 100.000,00 kuna 
- 30.000,00 kuna za ulaganja od 100.001,00 do 500.000,00 kuna 
- 50.000,00 kuna za ulaganja od 500.001,00 do 1.000.000,00 kuna 
- 75.000,00 kuna za ulaganja od 1.000.001,00 do 5.000.000,00 kuna 
- 100.000,00 kuna za ulaganja preko 5.000.000,00 kuna. 
 
 
3. Potpora za kapitalna ulaganja u 

unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka 
 

Članak 8. 
 

Potpora za kapitalna ulaganja u unaprjeđenje i čuvanje kvalitete mlijeka, kao mjera ruralnog 
razvoja, dodjeljuje se za nabavu nove opreme za mužnju, hlađenje i čuvanje mlijeka. 
 

Potpora Županije iznosi 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviši iznos potpore 
za pojedinog korisnika je 20.000,00 kuna. 
 
 
4. Potpora za kapitalna ulaganja u uspostavu 

higijensko-zdravstvene zaštite u stočarstvu 
 

Članak 9. 
 

Potpora za uspostavu higijensko-zdravstvene zaštite u stočarstvu, kao mjera ruralnog razvoja, 
dodjeljuje se za nabavu potrebnog građevinskog materijala i izvođenje radova na izgradnji 
dezobarijera u stočarstvu. 
 

Izgradnja dezobarijera mora biti u skladu s pravilima struke. 
 

Potpora Županije iznosi do 25% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviši iznos 
potpore za pojedinog korisnika je 10.000,00 kuna. 
 
 
5. Potpora za osiguranje od mogućih 

šteta proizodnji u poljoprivredi 
 

Članak 10. 
 

Potpora za osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, kao mjera ruralnog 
razvoja, dodjeljuje se  za izvršena osiguranja usjeva od mogućih šteta na poljoprivrednim kulturama. 
 

Potpora iz prethodnog stavka iznosi najviše do 25% troška plaćene premije osiguranja, 
odnosno premije po skupnoj polici osiguranja, utvrđene na osnovu najvišeg zbira premije po zahtjevu 
korisnika, a iznosi do 25% ukupne premije osiguranja. 
 

Najmanji iznos potpore je 100,00 kuna, a najviši iznos 10.000,00 kuna za pojedinog korisnika. 
 

Ukoliko je podnositelj zahtjeva zadruga, korisnik je svaki član zadruge koji je obuhvaćen 
skupnom policom osiguranja. 
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Članak 11. 
 

Postotak za izračun potpore u osiguranju iz prethodnog članka određuje se na način da se 
iznos osiguran u proračunu Županije za ovu namjenu stavi u odnos s iznosom sveukupno odobrenih 
zahtjeva u tekućoj godini. 
 
 
6. Uvjeti za ostvarenje potpora za razvoj 

i unaprjeđenje poljoprivrede 
 

Članak 12. 
 

Potpore za razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede iz članka 2 stavak 2. točka a) ove Odluke kao 
mjere ruralnog razvoja mogu se ostvariti pod sljedećim uvjetima: 

- da se prebivalište, odnosno sjedište podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore, te mjesto 
ulaganja nalazi na području Županije 

- da je ulaganje izvršeno u razdoblju od 1. studenoga prethodne godine do 31. listopada tekuće 
godine u kojoj se zahtjev podnosi 

- da se korisnici bave poljoprivrednom proizvodnjom na površini većoj od 0,25 ha ili 
zaštićenom prostoru na 100 m2 

- da je minimalni iznos pojedinačnog računa veći od 1.000,00 kuna. 
 

Potpore iz članka 2. stavak 2. točka a) ove Odluke koje se, kao mjere ruralnog razvoja 
dodjeljuju za unaprjeđenje poljoprivrede, ne dodjeljuju za troškove PDV-a, poreza, carina i druge 
uvozne troškove. 
 
 

Članak 13. 
 

Zahtjev za potpore iz članka 2. stavak 2. točka a) ove Odluke podnosi se na propisanom 
obrascu uz koji se prilaže osnovna i dodatna dokumentacija. 
 

Osnovnu dokumentaciju čine: 
1. dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
2. dokaz o vlasništvu, zakupu, kupnji ili koncesiji poljoprivrednog zemljišta 
3. preslika računa (R1 ili R2 ili račun iz kojeg je vidljivo ime i prezime odnosno naziv kupca) 
4. dokaz o izvršenom plaćanju po računu 
5. preslik žiro-računa podnositelja zahtjeva 
6. potvrda Hrvatske poljoprivrede komore o izvršenom ulaganju 
7. dokaz da podnositelj zahtjeva nema dugovanja po osnovu zakupa, kupnje ili koncesije, 

odnosno dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 
8. dokaz da su podmirene obveze za vodnu naknadu 
9. dokaz da nije ostvarena maksimalna visina potpore prema posebnim propisima o državnim 

potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju. 
 
 

Članak 14. 
 

Dodatnu dokumentaciju za ostvarivanje potpore iz članka 6. ove Odluke čine: 
- potvrda Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo - Zavoda za tlo i zaštitu zemljišta o 

stručno izvedenom uređenju poljoprivrednog zemljišta za navodnjavanje (agromelioracije i 
hidromelioracije) 

- vodopravna dozvola za vodne građevine za melioracijsko navodnjavanje ili potvrda o 
zaprimanju zahtjeva za njezino izdavanje. 
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Dodatnu dokumentaciju za ostvarivanje potpore iz članka 7. ove Odluke čine: 
- odgovarajući dokumenti ukoliko su potrebni za objekt za koji se traži potpora 
- odgovarajući dokumenti kojima se dokazuje da je voćnjak zasađen (za kupovinu mehanizacije 

i opreme za proizvodnju voća). 
 

Dodatna dokumentacija za ostvarivanje potpore iz članka 10. ove Odluke je polica osiguranja 
usjeva od mogućih šteta zaključena u razdoblju od 1. siječnja do 31. listopada tekuće godine u kojoj se 
podnosi zahtjev za dodjelu potpore. 
 


