
Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15.), članka 44. 

stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13. i 48/15.), članka 3. 

Uredbe Komisije (EU) broj 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru 

("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i članka 30. točke 13. i 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., 16/09. i 2/13.), uz prethodno mišljenje Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti s 

uredbama Komisije o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, Klasa: 

320-01/16-01/196, Urbroj: 525-07/0212-17-10 od 10. svibnja 2017. godine, Skupština Osječko-

baranjske županije donijela je na 3. sjednici 20. srpnja 2017. godine 

 

 

 

 

IZMJENU I DOPUNE PROGRAMA 
 

potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Osječko-baranjske županije 

za razdoblje 2016. - 2020. godine 
 

 

 

I. 

 

U Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske 

županije za razdoblje 2016. - 2020. godine ("Županijski glasnik" broj 2/17.), u točki I. stavku 3. iza 

točke 3. dodaje se točka 3a. koja glasi: 
 

"3a. Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda,". 

 

 

II. 

 

U točki II. stavku 1. redni broj "3." zamjenjuje se rednim brojem "3a".  

 

 

III. 

 

U točki III. iza Mjere 3. "Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim 

gospodarstvima" dodaje se nova mjera 3a. koja glasi: 

 

"Mjera 3a. Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda 

 

Korisnik potpore 

Poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran 

kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili fizička osoba koja posjeduje objekt za smještaj stoke. 

 

Korisnik potpore mora imati prebivalište na području Županije, odnosno proizvodnja se mora odvijati 

na području Županije. 

 

Kratki opis i prihvatljivi troškovi 

Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda odobrava se za 

one prihvatljive troškove koji će rezultirati proizvodnjom svinjskog mesa na tradicionalni način u 

razdoblju od najmanje 10 mjeseci. 

 



  

Potpora za prihvatljive troškove odobrava se uz uvjet da je meso tovljenika utrošeno u proizvodnju 

autohtonih proizvoda, a što se dokazuje računom, otpremnicom ili na neki drugi način koji nedvojbeno 

dokazuje navedeno. Prihvatljivi troškovi su: troškovi kupovine praseta od registriranog uzgajivača, a 

koje mora imati podrijetlo s područja sljedećih županija: Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, 

Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske, hrana za tov, usluge veterinarskog 

pregleda i lijekova, usluge kontrole mesa na trihinelozu, usluge klanja u registriranoj klaonici, kao i 

drugi troškovi povezani uz proizvodnju. 

 

Intenzitet potpore 

do 70% prihvatljivih troškova i po jednom tovljeniku do 400,00 kuna, a najviše ukupno po jednom 

korisniku do 4.000,00 kuna. Najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je 

tri, a najveći deset tovljenika.". 

 

 

IV. 

 

Ova Izmjena i dopune Programa bit će objavljeni u "Županijskom glasniku". 

 

 

Klasa: 320-01/17-01/11 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

Osijek, 20. srpnja 2017. 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Dragan Vulin, v.r. 

 

 


