
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

SKUPŠTINA 

 

 

 
Materijal za sjednicu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O 

MJERAMA POTPORA 

POLJOPRIVREDI I RURALNOM 

RAZVOJU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osijek, siječnja 2017. 

 

 
Materijal pripremljen u 

 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i 

ruralni razvoj Osječko-baranjske županije 

 



 1 

 

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE O 

MJERAMA POTPORA 

POLJOPRIVREDI I RURALNOM 

RAZVOJU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

 

 

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15.) uredio je i pravila o državnim 

potporama, te u svom članku 66. utvrdio da mjere državne potpore moraju biti usklađene s propisima 

donesenim temeljem ovoga Zakona i pravilima Europske unije o državnim potporama. Davatelji 

državne potpore u smislu Zakona su središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Sredstva za državne 

potpore davatelji državne potpore osiguravaju u svom proračunu. 
 

Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo za državne potpore, a sukladno članku 67. 

Zakona o poljoprivredi ispituje, ocjenjuje i daje mišljenje na prijedloge državnih potpora u odnosu na 

njihovu usklađenost s pravilima Europske unije o državnim potporama iz područja poljoprivrede. 

Sadržaj, oblik i način dostave prijedloga državnih potpora do donošenja pravilnika iz članka 67. 

stavka 2. Zakona o poljoprivredi, uređen je Pravilnikom o državnim potporama poljoprivredi i 

ruralnom razvoju ("Narodne novine" broj 101/13., u daljem tekstu: Pravilnik). Člankom 6. Pravilnika 

uređen je postupak prijave prijedloga izuzetih državnih potpora, a člankom 7. način prijave potpora 

male vrijednosti. 
 

Postupajući u skladu s navedenim, Osječko-baranjska županija je dostavila Ministarstvu 

poljoprivrede Nacrt Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-

baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine i dobila Mišljenje o usklađenosti prijedloga 

potpora male vrijednosti, Klasa: 320-01/16-01/196, Urbroj: 525-07/0212-16-8 od 3. studenog 2016. 

godine - Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije 

za razdoblje 2016. - 2020. godine (u daljnjem tekstu: Mišljenje). 
 

U točki II. Navedenog Mišljenja utvrđeno je da Program ispunjava sve uvjete iz 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). Također je utvrđena obveza Županije kao 

davatelja državne potpore da vodi zasebnu evidenciju o potporama male vrijednosti, kao i koje 

podatke ta evidencija mora sadržavati. Osim toga, Županija mora dostaviti Ministarstvu poljoprivrede 

izviješće o dodijeljenim potporama male vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dana dodjele 

potpore male vrijednosti. 
 

Temeljem prethodno navedenog Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016 - 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program) i 

dostavljenog Mišljenja Ministarstva poljoprivrede, pripremljen je Nacrt Odluke o mjerama potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Odluka 

o mjerama potpora poljoprivredi) kao provedbeni akt koji uređuje uvjete, način te postupak 

odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije. 
 

Odredbe Nacrta Odluke o mjerama potpora poljoprivredi usklađene su sa Uredbom 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 (u daljnjem tekstu: 

Uredba 1408/2013.) i Uredbom Komisije (EU) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ("Službeni list" Europske unije L 352/1). 
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S Uredbom 1408/2013. usklađene su odredbe koje uređuju sljedeće mjere: Potpora mladim 

poljoprivrednicima, Potpora oštećenicima u slučaju elementarnih nepogoda i Potpora za kontrolu 

plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima.  Navedena Uredba uređuje kategorije potpora koje 

se izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji, buduće da sukladno članku 108. stavak 4. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije, Vijeće može odrediti određene kategorije državnih potpora koje su 

izuzete od obveze prijave. Potpore de minimis mogu se smatrati takvom kategorijom. U smislu 

navedene Uredbe poljoprivrednim proizvodima se smatraju proizvodi iz Priloga 1. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom 

Vijeća (EZ) 104/2000. 
 

Potpora de minimis je potpora dodjeljena jednom poduzetniku u određenom razdoblju koja ne 

premašuje određeni utvrđeni iznos i ne ispunjave sve kriterije iz članka 107. stavak 1. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije te stoga ne podliježe postupku prijave. Najveći iznos potpore jednom 

poduzetniku u razdoblju od tri godine iznosi 15.000 EUR-a, te se može smatrati da svaka mjera koja je 

u skladu s ovom Uredbom ne utječe na trgovinu među državama članicama ili se njome ne narušava 

tržišno natjecanje odnosno ne prijeti njegovim narušavanjem. Prethodno navedeno razdoblje od tri 

godine u smislu Uredbe 1408/2013. smatra se predmetna fiskalna godine i prethodne dvije fiskalne 

godine. 
 

Uredba 1408/2013. u svom članku 2. stavak 2. sadrži definiciju pojma "jedan poduzetnik", a 

koji obuhvaća sva poduzeća koja su u najmanje jednom od međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenim s tim poduzećem ili prema odredbama statuta ili društvenog ugovora tog 

poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član drugog poduzeće, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 
 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku od a) do d) preko 

jednog ili više drugih poduzeća smatraju se jednim poduzetnikom. 
 

U članku 1. stavku 2. Uredbe 1408/2013. propisano je da ako se poduzetnik bavi primarnom 

proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a djeluje u jednom ili drugom sektoru odnosno ima druge 

djelatnosti obuhvaćene područjem primjene Uredbe 1407/2013., ta se Uredba primjenjuje na potporu 

koja se dodjeljuje u vezi s tim drugim sektorima ili djelatnostima, pod uvjetom da predmetna država 

članica na primjeren način, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova, osigurava da primarna 

proizvodnja poljoprivrednih proizvoda ne ostvaruje korist od potpora de minimis koja se dodjeljuje u 

skladu s tom Uredbom. 
 

Također je potrebno naglasiti da je člankom 6. Uredbe 1408/2103. propisano da ako država 

članica poduzetniku namjerava dodijeliti potporu de minimis, ona mora toga poduzetnika pisanim 

putem obavijestiti o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti 

potpore, kao i tome da je riječ o potpori de minimis, izričito se pozivajući na ovu Uredbu i navodeći 

njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije. 
 

Ako se potpora de minimis u skladu s prethodno navedenom Uredbom dodjeljuje različitim 

poduzetnicima na temelju programa potpore, a iznosi su pojedinačnih potpora koje se dodjeljuju tim 

poduzetnicima različiti, država članica može odabrati da tu obvezu ispuni tako da poduzetnika 

obavijesti o fiksnom iznosu koji odgovara najvišem iznosu potpore koji se dodjeljuje u okviru toga 

programa potpore. U tom slučaju fiksni iznos se primjenjuje kako bi se utvrdilo je li dostignuta gornja 

granica iz članka 3. stavka 2. Uredbe 1408/2013. Prije dodjeljivanja potpore država članica od 

dotičnog poduzetnika mora dobiti izjavu, u pisanom ili elektroničkom obliku, o svakoj potpori de 

minimis na koju se primjunjuje ova Uredba ili druge uredbe de minimis, primljenoj u prethodne dvije 

fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini. 
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Zbog sličnosti između prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih i nepoljoprivrednih 

proizvoda, prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda obuhvaćeno je Uredbom Komisije 

(EU) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije. 
 

S odredbama Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u 

poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.), usklađene su odredbe koje uređuju 

sljedeće mjere: Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi, Potpora poljoprivrednicima za 

ulaganja  u preradu poljoprivrednih proizvoda, Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne 

proizvodnje, Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih 

proizvoda i Potpora za manifestacije. 
 

Uredba 1407/2013., uređuje kategorije potpora koje se izuzete od obveze prijave Europskoj 

komisiji, buduće da sukladno članku 108. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

Komisija može donijeti uredbe koje se odnose na te kategorije državnih potpora. Na temelju Uredbe 

(EZ) 994/98, Vijeće je u skladu s člankom 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odlučilo da 

de minimis potpore mogu predstavljati takvu kategoriju. Slijedom navedenog, smatra se da je de 

minimis potpora dodijeljena jednom poduzetniku u određenom razdoblju koja ne premašuje određeni 

utvrđeni iznos, ne ispunjava sve kriterije iz članka 107. stavak 1. Ugovora o funkconiranju Europske 

unije, te stoga ne podliježe postupku prijave. Najveći iznos potpore dodijeljen jednom poduzetniku u 

razdolju od tri fiskalne godine iznosi 200.000 EUR-a. Prethodno navedeno razdoblje od tri godine u 

smislu Uredbe 1407/2013. smatra se predmetna fiskalna godine i prethodne dvije fiskalne godine. 
 

Uredba 1407/2013. primjenjuje se na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u svim 

sektorima, osim na: 

a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako 

je obuhvaćeno Uredbom (EZ) broj 104/2000 (1), 

b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih 

proizvoda, 

c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište 

poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučajevima: 

i.  ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih 

od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju, 

ii.  ako su potpore uvjetovane njegovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne 

proizvođače, 

d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje 

su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske 

mreže ili s drugim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću, 

e) potpore koje su uvjetovane uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 
 

U članku 2. stavku 1. Uredbe 1407/2013. utvrđene su definicije "poljoprivrednog proizvoda", 

prerade poljoprivrednih proizvoda" i stavljanje na tržiše poljoprivrednih proizvoda", a koje se 

primjenjuju za potrebe navedene Uredbe, a u stavku 2. navedenog članka na identičan način kao i 

Uredba 140 (72013. definiran je i pojam "jedan poduzetnik". 
 

Pod pojmom "poljoprivredni proizvod" podrazumjevaju se proizvodi koji su navedeni u 

Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Eurpske unije, osim proizvoda ribarstva i akvakulture 

obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) 104/2000., "prerada poljoprivrednih proizvoda" znači sve 

postupke prerade poljoprivrednog proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također 

poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatonostima  potrebnim za pripremu životinjskog 

ili biljnog proizvoda za prvu prodaju, dok "stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda" znači 

držanje ili izlaganje s ciljem prodaje, ponuda za prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja 

na tržište, osim prve prodaje primarnog proizvođača preprodavačima ili prerađivačima te svih 

aktivnosti kojima se takav proizvod priprema za takvu prvu prodaju; prodaja primarnog proizvođača 

krajnjim potrošačima smatra se stavljanje na tržište ako se odvija u posebnim prostorijama 

namijenjenim za tu svrhu. 
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Kao i u Uredbi 1408/2013., člankom 6. Uredbe 1407/2013., propisano je da ako država 

članica poduzetniku namjerava dodijeliti potporu de minimis, ona mora toga poduzetnika pisanim 

putem obavijestiti o predviđenom iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti 

potpore, kao i tome da je riječ o potpori de minimis, izričito se pozivajući na ovu Uredbu i navodeći 

njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije. 

 

 Ako se potpora de minimis u skladu s prethodno navedenom Uredbom dodjeljuje različitim 

poduzetnicima na temelju programa potpore, a iznosi su pojedinačnih potpora koje se dodjeljuju tim 

poduzetnicima različiti, država članica može odabrati da tu obvezu ispuni tako da poduzetnika 

obavijesti o fiksnom iznosu koji odgovara najvišem iznosu potpore koji se dodjeljuje u okviru toga 

programa potpore. U tom slučaju fiksni iznos se primjenjuje kako bi se utvrdilo je li dostignuta gornja 

granica iz članka 3. stavka 2. Uredbe 1407/2013. Prije dodjeljivanja potpore država članica od 

dotičnog poduzetnika mora dobiti izjavu, u pisanom ili elektroničkom obliku, o svakoj potpori de 

minimis na koju se primjunjuje ova Uredba ili druge uredbe de minimis, primljenoj u prethodne dvije 

fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini. 

 

Zakon o državnim potporama ("Narodne novine" broj 47/14.) pored ostalog uređuje i državne 

potpore i potpore male vrijednosti. Člankom 2. stavkom 6. navedenog Zakona utvrđeno je da su 

davatelji potpora male vrijednosti središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja dodjeljuje potporu male vrijednosti. 

 

U svom članku 10. Zakon propisuje da se potpore male vrijednosti dodjeljuju u skladu s 

važećom uredbom Europske komisije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Programi 

/pojedinačne potpore male vrijednosti nije potrebno dostavljati Ministarstvu financija kao nadležnom 

tijelu na mišljenje, već svaki davatelj mora Ministarstvu financija sukladno članku 14. Zakona o 

državnim potporama, dostavljati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti i to jednom 

godišnje, do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu. Osim toga, stavkom 1. navedenog članka 

propisana je obveza davatelja potpore da mora voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male 

vrijednosti. 

 

U Odluci o mjerama potpora poljoprivredi je i mjera: Potpora za uređenje ruralnog prostora 

koja se ne smatra državnom potporom u smislu propisa koji uređuju državne potpore, a korisnici ove 

mjere su jedinice lokalne samouprave. Potpora je usmjerena uređenju ruralnog prostora, te se 

odobrava za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar 

ruralnog prostora popravkom i izgradnju putne mreže. 

 

Budući da je Odluka o mjerama potpora poljoprivredi dokument kojom se uređuju pitanja 

kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit 

građana i pravnih osoba na području Županije, sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup 

informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) proveden je postupak savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću. Postupak savjetovanja proveden je, sukladno Kodeksu savjetovanja sa 

zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata ("Narodne novine" 

broj 140/09.), objavom Nacrta Odluke na internetske stranice Osječko-baranjske županije s 

mogućnošću sudionika da elektronskom poštom ili u pisanom obliku dostave svoje komentare, 

primjedbe i prijedloge. 

 

Postupak savjetovanja proveden je u razdoblju od 16. prosinca 2016. godine do 14. siječnja 

2017. godine. U navedenom razdoblju savjetovanja zaprimljen je jedan obrazac s primjedbama i 

komentarima i to Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Vladimira Divljakovića, a koji je u 

načelnom komentaru u odnosu na predloženi Nacrt Odluke pohvalio način pomaganja 

poljoprivrednicima s potporama male razine. U svojim primjedbama, komentarima i prijedlozima 

navodi sljedeće: prva primjedba se odnosi na odredbu da nositelj OPG-a u prvoj mjeri uvjetuje da 

nema OPG-a duže od 3 i kraće od 1 godine. Svoju primjedbu obrazlaže sljedećim, da je to poprilično 

nesretna diskriminatorna odredba u prvoj mjeri, a vezana je uz njegov osobni problem budući je u 

travnju 2014. godine otvorio OPG, jer se u IPARD/SAPARD-u uvjetovalo da se mora imati OPG 
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barem jednu godinu da se pristupi natječaju. Prema EAFRD-u, taj kriterij se posve izmijenio i sad je 

bilo bolje imati što kraće OPG za sudjelovanje u natječaju, te iz razloga što je 1.10.2015. njegov OPG 

imao 18 mjeseci, nije mogao pristupiti Mjeri 6.1 i prema njegovim navodima, zbog administrativne 

odredbe bez ikakvog smisla izgubio 50.000 eura. Stoga je postavio upit uvjetovanja s dodatnim 

kriterijima kad je određeno da je mladi poljoprivrednik osoba do 40 godina starosti. 

 

 Navedena primjedba nije prihvatljiva iz razloga što je Nacrt Odluke o mjerama potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju izrađen kao provedbeni akt na temelju Nacrta Programa potpora u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. 

godine, na koji je Ministarstvo poljoprivrede sukladno Zakonu o poljoprivredi dalo prethodno 

mišljenje, stoga nije moguće prihvatiti predloženo. Potrebno je naglasiti da u provedenom postupku 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa nije bila zaprimljena niti jedna 

primjedba. 

 

Druga primjedba se odnosi na odredbu koja glasi "ukoliko je ulaganje u poljoprivredno 

zemljište ili objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik prilaže ugovor o najmu/zakupu/ ili 

koncesiji koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina." Svoju primjedbu obrazlaže sa 

sljedećim da to stvara dodatne troškove, da u njegovom slučaju ukoliko bi želio plastenike 

modernizirati, a koji se nalaze na zemlji njegovih roditelja, a oni su ujedno članovi njegovog OPG-a, 

da treba potpisati ugovor s roditeljima i plaćati im naknadu? U svom izviješću nositelj savjetovanja 

nije prihvatio navedenu primjedbu iz razloga da sve što je upisano u Upisnik poljoprivrednog 

gospodarstva pripada poljoprivrednom gospodarstvu bez obzira da li je u vlasništvu nositelj 

poljoprivrednog gospodarstva ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, stoga nije potrebno 

zaključiti ugovore o zakupu, odnosno u predmetnom slučaju nije potrebno zaključivati ugovor o 

zakupu 

 

Slijedom navedenog predlaže se donošenje Odluke, koja u prijedlogu glasi: 
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Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15.), 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), članka 3. Uredbe Komisije 

(EU) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. 

prosinca 2013. godine), članka 10. Zakona o državnim potporama ("Narodne novine" broj 47/14.), 

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.), članka 44. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13. i 48/15.), a sukladno Programu potpora u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016. - 2020. godine na koji je 

Ministarstvo poljoprivrede dalo prethodno mišljenje, Klasa: 320-01/16-01/196, Urbroj: 525.07/0212-

16-8 od 3. studenog 2016. godine, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ 

sjednici _____________________ 2017. godine 

 

 

 

O D L U K U 
 

o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Osječko-baranjske županije 
 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 
 

Radi stvaranja pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje 

konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja ruralnog prostora, kao i drugih ciljeva 

utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, Skupština Osječko-baranjske županije 

donosi Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske 

županije za razdoblje 2016. - 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program potpora), uz prethodno 

mišljenje Ministarstva poljoprivrede. 
 

U cilju provedbe mjera potpora iz Programa potpora, ovom Odlukom o mjerama potpora u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Odluka) 

uređuju se uvjeti, način te postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine. 
 
 

Članak 2. 
 

 Odredbe ove Odluke usklađene su s odredbama 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 (u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.) i Uredbe 

Komisije (EU) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.). 
 

 

Članak 3. 
 

Potporom u smislu ove Odluke smatraju su bespovratna financijska sredstva odobrena za 

prihvatljive troškove i koja su dodijeljena korisniku. 
 

Potpora se ne dodjeljuje za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova. 
 

Financijska sredstva za provedbu mjera potpora utvrđenih ovom Odlukom osiguravaju se u 

proračunu Županije u razdoblju njene provedbe, odnosno od 2016. do 2020. godine. 
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Članak 4. 

 

Mjere potpora su: 

1. Potpora mladim poljoprivrednicima, 

2. Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode, 

3. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, 

4. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi, 

5. Potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, 

6. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje, 

7. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih 

proizvoda, 

8. Potpora za manifestacije, 

9. Potpora za uređenje ruralnog prostora. 

 

 

Članak 5. 

 

Mjere potpora pod točkama od 1. do 3. iz članka 4. ove Odluke su potpore male vrijednosti u 

poljoprivrednom sektoru, sukladne su članku 1. Uredbe 1408/2013. i dodjeljuju se korisnicima koji se 

bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: 

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

b) potpora djelatnostima vezanim uz izvoz, odnosno potpora koja je izravno vezana uz izvezene 

količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili neke druge tekuće 

troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovana korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 

 

Potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru ne smiju prelaziti iznos od 15.000 EUR-a 

po pojedinom korisniku u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. Pri tome se uzimaju u obzir 

sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male vrijednosti. U 

obzir se uzimaju i sredstva iz fondova EU ukoliko ih je korisnik primio kao potporu male vrijednosti, 

neovisno o instrumentu dodjele. 

 

O prethodno navedenom korisnik dostavlja izjavu na propisanom obrascu. 

 

Županija kao davatelj državne potpore dužna je korisnika obavijestiti da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti. 
 
 

Članak 6. 
 

Mjere potpora pod točkama od 4. do 8. iz članka 4. ove Odluke su potpore male vrijednosti, 

sukladne su članku 1. Uredbe 1407/2013. i dodjeljuju se korisnicima u svim sektorima osim: 

a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako 

je obuhvaćeno Uredbom (EZ) broj 104/2000 (1), 

b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih 

proizvoda, 

c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište 

poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučajevima: 

- i. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda 

kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju, 

- ii. ako su potpore uvjetovane njegovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne 

proizvođače, 

d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore 

koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem 

distribucijske mreže ili s drugim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću, 

e) potpore koje su uvjetovane uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 
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Potpore male vrijednosti ne smiju prelaziti iznos od 200.000 EUR-a po pojedinom korisniku u 

bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. Navedena gornja granica se primjenjuje bez obzira na 

oblik potpore male vrijednosti ili cilj koji se namjerava postići, te neovisno o tome da li se potpora 

koju dodjeljuje država članica u cijelosti ili djelomično financira iz sredstava koja su podrijetlom iz 

Europske unije. 
 

O prethodno navedenom korisnik dostavlja izjavu na propisanom obrascu. 

 

Županija kao davatelj državne potpore dužna je korisnika obavijestiti da mu je dodjeljena 

potpora male vrijednosti. 
 

 

Članak 7. 
 

 Pojam "poduzetnik" u smislu Uredbe 1408/2013. i Uredbe 1407/2013. podrazumijeva svaki 

subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću bez obzira na njegov status i način financiranja, a 

pojam "jedan poduzetnik" obuhvaća sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 

međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenim s tim poduzećem ili prema odredbama statuta ili društvenog ugovora tog 

poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član drugog poduzeća, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku od a) do d) preko 

jednog ili više drugih poduzeća smatraju se jednim poduzetnikom. 

 

 

Članak 8. 
 

Mjera potpore iz članka 4. točka 9. ove Odluke ne smatra se državnom potporom temeljem 

propisa koji uređuju državne potpore. 

 

 

II. MJERE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 

 

1. Potpora mladim poljoprivrednicima 
 

 

Članak 9. 
 

Korisnik potpore je mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na 

poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za 

obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja 

zahtjeva, koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine i po prvi put je nositelj poljoprivrednog 

gospodarstva. 

 

Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih 

poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu 

navedenih u Prilogu I. Ugovora funkcioniranju Europske unije bez primjene dodatnih postupaka 

kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda. 
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Članak 10. 

 

Korisnik potpore ne smije biti nositelj poljoprivrednog gospodarstva kraće od jedne, a duže od 

tri godine, prije podnošenja zahtjeva za potporu. 

 

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za 

potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog 

gospodarstva od 1.000 do 7.999 eura. 

 

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno ulaganje 

mora biti na području Županije. 

 

 

Članak 11. 

 

Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati 

modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje 

standardnog ekonomskog rezultata. 
 

Prihvatljivi troškovi su: troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih 

nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog 

materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u 

sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. 

Ugovora o funkcioniranju EU. 
 

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 

70.000,00 kuna. 

 

Članka 12. 
 

 Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik i preslika obrtnice, 

- potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, 

- dokaz da je prvi put nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ne kraće od jedne godine, a duže 

od tri godine, 

- program modernizacije proizvodnog procesa i/ili povećanje proizvodnih kapaciteta s prikazom 

prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima, 

- dokaz o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta i/ili objekta na kojem je temeljem programa iz 

prethodnog stavka izvršeno ulaganje, 

- ukoliko je ulaganje u poljoprivredno zemljište ili objekte koji nisu u vlasništvu korisnika, 

korisnik prilaže ugovor o najmu/zakupu/ ili koncesiji koji mora biti sklopljen na rok od 

najmanje 10 godina, 

- dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno dokaz o 

stečenoj stručnoj spremi iz područja poljoprivrede i veterine ili radno iskustvo iz poljoprivrede 

ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine, te dokaz o stručnom usavršavanju i 

osposobljavanju, 

- izjava o svim potporama male vrijednosti  koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjava da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013. povezan s ostalim 

poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 

- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te 

izvanproračunskim fondovima, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 
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2. Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode 

 

Članak 13. 

 

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom 

gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti. 

 

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno 

poljoprivredna proizvodnja se mora odvijati na području Županije. 

 

 

Članak 14. 

 

Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije 

proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije 

zaključena polica osiguranja, a šteta je nastala na objektima u kojima se odvija poljoprivredna 

proizvodnja, na poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi. 

 

Pojam elementarne nepogode utvrđuje se sukladno propisima kojima se uređuje zaštita od 

elementarnih nepogoda. 

 

Intenzitet potpore je do 25% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a 

najviše do 10.000,00 kuna. 

 

 

Članak 15. 

 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik preslika i obrtnice, 

- izjava da nije zaključena polica osiguranja za objekte, odnosno poljoprivrednu mehanizaciju i 

opremu na kojima je šteta nastala, 

- zapisnik o nastaloj šteti ovjeren od nadležnih tijela, 

- procjena vrijednosti nastale štete sukladno propisanoj metodologiji, 

- izjava o svim potporama male vrijednosti  koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjava da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013. povezan s ostalim 

poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te 

izvanproračunskim fondovima, 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

 

3. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 

 

Članak 16. 

 

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 

obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

 

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno 

poljoprivredno zemljište se mora nalaziti na području Županije. 
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Članka 17. 

 

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja 

poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i 

proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu. 

 

Analiza tla obuhvaća: uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzoraka tla i 

interpretaciju rezultata. 

 

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih 

institucija. 

 

Intenzitet potpore je 40% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 

2.000 kuna. 

 

Članak 18. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, a ukoliko se radi o poduzetniku 

preslika rješenja  nadležnog trgovačkog suda, 

- preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, 

- podatke o lokaciji uzetih uzoraka određenih GPS koordinatama i preslika ispunjenog obrasca 

zahtjeva za analizu tla dostavljena ovlaštenoj instituciji iz članka 17. stavak 3. ove Odluke, 

- izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjava da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1408/2013. povezan s ostalim 

poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te 

izvanproračunskim fondovima, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

 

4. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi 

 

Članak 19. 
 

Korisnik potpore je pravna osoba registrirana za znanstvene, odnosno istraživačke radove. 
 

Korisnik potpore mora istraživačke aktivnosti provoditi na području Županije. 
 

 

Članak 20. 
 

Potpora se odobrava za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, 

a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede, posebno uz tržište i marketing u 

poljoprivredi, u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, a koja su vezana 

uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju i proizvodnju voća i povrća. 
 

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta 

primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove 

instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt, kao i drugi materijalni troškovi koji 

su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom. 

 

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 

20.000,00 kuna. 
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Članak 21. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- preslika izvoda iz nadležnog registra  iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva registriran 

za znanstvenu i istraživačku djelatnost, 

- dokaz o određivanju voditelja istraživačkog projekta za koji se traži potpora, 

- opis istraživačkog projekta s prikazom projektnih aktivnosti i troškova, te očekivanim 

rezultatima iz kojih mora biti vidljiva njegova praktična primjenjivost u poljoprivredi, 

- preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, 

- izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te 

izvanproračunskim fondovima, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

 

5. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda 

 

Članak 22. 
 

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost prerade 

poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo, obrt, mikro i mali poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te 

posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine. 
 

Prerada poljoprivrednih proizvoda iz prethodnog stavka definirana je Uredbom 1407/2013. i 

znači sve postupke prerade poljoprivrednih proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također 

poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnim za pripremu životinjskog ili 

biljnog proizvoda za prvu prodaju. 
 

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno ulaganje 

mora biti na području Županije. 
 

 

Članak 23. 
 

Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, 

modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvodnje na poljoprivrednom 

gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. 
 

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu 

poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih 

proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije. 
 

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 

30.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan 

podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna. 
 
 

Članka 24. 
 

 Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, a ukoliko se radi o poduzetniku 

preslika rješenja nadležnog trgovačkog suda, 

- potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva, 
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- program povećanja, modernizacije i unaprjeđenja prerade poljoprivrednih proizvoda s 

prikazom prihvatljivih troškova i dokazi o plaćenim prihvatljivim troškovima, 

- dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, odnosno dokaz o 

stečenoj stručnoj spremi iz područja poljoprivrede i veterine ili radno iskustvo iz poljoprivrede 

ili veterine u trajanju od najmanje 2 godine, te dokaz o stručnom usavršavanju i 

osposobljavanju, 

- izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjava da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1407/2013. povezan s ostalim 

poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva, 

- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te 

izvanproračunskim fondovima, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

 

6. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje 

 

Članak 25. 
 

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 

obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 
 

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno 

poljoprivredna proizvodnja se mora odvijati na području Županije. 
 

 

Članak 26. 
 

Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za organizaciju 

i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih 

proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, 

festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama. 
 

Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski 

katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u 

neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama. 
 

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 

10.000,00 kuna. 

 

Članak 27. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

- preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, a ukoliko je poduzetnik preslika 

rješenja  nadležnog trgovačkog suda, 

- preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, 

- preslike dokaza o održanoj manifestaciji, za organizatora popis sudionika manifestacije, za 

sudionika prijavni obrazac ili drugi dokument kojim dokazuje svoje sudjelovanje, 

- izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjava da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1407/2013. povezan s ostalim 

poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 
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- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te 

izvanproračunskim fondovima, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

 

7. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke 

poljoprivrednih proizvoda 

 

Članak 28. 
 

Korisnik potpore je proizvođač poljoprivrednih proizvoda i sektorska udruženja 

poljoprivrednika registrirana kao udruge, zadruge, klasteri i slično. 
 

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno 

proizvodnja i/ili prerada mora se obavljati na području Županije. 
 

 

Članak 29. 
 

Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka utvrđivanje kvalitete i stvaranja robne 

marke pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Osječko-

baranjske županije. 
 

Prihvatljivi troškovi su: troškovi istraživanja tržišta, provođenja analize i utvrđivanja postojeće 

razine kvalitete poljoprivrednih proizvoda, definiranja i izrade marketinških oznaka robne marke, 

izrade specifikacije proizvoda i njezinih sastavnih točaka, akreditacije proizvoda za dodjelu oznake 

robne marke (troškovi kontrole proizvodnog procesa) i izrade web stranica i promidžbenog materijala 

i ostalih marketinških aktivnosti. 
 

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 

30.000,00 kuna. 

 

Članak 30. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- preslika Rješenja o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava, odnosno drugi nadležni 

registar, 

- preslike računa prihvatljivih troškova i dokaz o izvršenim plaćanjima, 

- izjava o svim potporama male vrijednosti  koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjava da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1407/2013. povezan s ostalim 

poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te 

izvanproračunskim fondovima, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

 

8. Potpora za manifestacije 

 

Članak 31. 
 

Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave, ustanova, znanstvena i obrazovna institucija, 

udruga registrirana za očuvanje tradicije i kulturne baštine, te druge fizičke i prave osobe. 

 

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno 

manifestacija se mora odvijati na području Županije. 
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Članak 32. 

 

Potpora za manifestacije dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje 

su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i 

kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, 

smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama. 

 

Prihvatljivi troškovi su: troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, 

izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s 

organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama. 

 

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka. 

 

 

Članak 33. 

 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- preslika obrtnice ukoliko je podnositelj zahtjeva obrtnik, ukoliko je poduzetnik, ustanova, 

znanstvena ili obrazovna institucija preslika rješenja  nadležnog trgovačkog suda, 

- preslika izvoda iz Registra udruga i Registra neprofitnih organizacija ukoliko je podnositelj 

zahtjeva udruga, 

- opis aktivnosti u organizaciji, odnosno sudjelovanju na manifestaciji s preslikama računa 

prihvatljivih troškova i dokazom o izvršenim plaćanjima, 

- preslike dokaza o održanoj manifestaciji, za organizatora popis sudionika manifestacije, za 

sudionika prijavni obrazac ili drugi dokument kojim dokazuje svoje sudjelovanje, 

- izjava o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjava da li je na način propisan člankom 2. Uredbe 1407/2013. povezan s ostalim 

poduzetnicima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- potvrda nadležnih tijela o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te 

izvanproračunskim fondovima, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

 

III. MJERE POTPORA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

 

9. Potpora za uređenje ruralnog prostora 

 

Članak 34. 

 

Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave s područja Županije koja izvrši prihvatljiva 

ulaganja u naseljima s manje od 5.000 stanovnika. 

 

Prihvatljive su sve one aktivnosti koje nisu predviđene Mjerom M07 Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnom području iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 

- 2020., ali i drugih EU fondova, prije svega EU fonda za regionalni razvoj, a u kojima je prihvatljiv 

korisnik jedinica lokalne samouprave. 

 

 

Članak 35. 

 

Potpora za uređenje ruralnog prostora se odobrava za izgradnju i održavanje ruralne 

infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom 

putne mreže. 
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Prihvatljivi troškovi su: troškovi nabavke potrebnog materijala, građevinski radovi, kao i drugi 

troškovi koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture, te popravkom i 

izgradnjom putne mreže. 
 

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka. 
 

 

Članak 36. 
 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže: 

- opis prihvatljivih aktivnosti s preslikom računa prihvatljivih troškova i dokazom o izvršenim 

plaćanjima, 

- izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- potvrda o nepostojanju duga prema državnom i županijskom proračunu, te izvanproračunskim 

fondovima, 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

 

 

IV. POSTUPAK DODJELE POTPORA 

 

Članak 37. 
 

Postupak dodjele potpora iz članka 4. ove Odluke pokreće se i provodi temeljem javnog 

poziva koji se objavljuje na internetskim stranicama Županije. 
 

 

Članak 38. 
 

Javni poziv sadrži podatke o: 

- nazivu tijela koje objavljuje javni poziv, 

- predmetu javnog poziva, 

- namjeni i visini moguće potpore, 

- uvjetima za podnošenje zahtjeva, 

- potrebnoj dokumentaciji, 

- načinu, mjestu i roku podnošenja zahtjeva, 

- načinu objave odluke o dodjeli potpore. 
 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, 

najkasnije do 1. prosinca tekuće godine, a za potporu za manifestacije najkasnije do 15. prosinca 

tekuće godine. 
 

Zahtjev za dodjelu potpora podnosi se na obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo iz članka 39. ove 

Odluke. Zahtjevu se obvezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovom Odlukom. 
 

 

Članak 39. 
 

Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju (nastavno: Povjerenstvo). 
 

Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje imenuje župan. 
 

 

Članak 40. 
 

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

- odlučuje o objavi javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore, 

- utvrđuje obrazac zahtjeva za dodjelu potpore s dokaznim sredstvima o ispunjavanju uvjeta, 

- razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore, 
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- ocjenjuje i vrednuje podnesene zahtjeve, 

- utvrđuje prijedlog za dodjelu potpore, 

- obavlja druge poslove u provođenju ove Odluke. 

 

 

Članak 41. 

 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva. 

 

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 

 

Ukoliko bi u odlučivanju o dodjeli određene potpore član Povjerenstva zbog imovinskog ili 

drugog osobnog interesa bio u sukobu interesa prema pravilima propisanim za sukob interesa 

službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dužan je o tome izvijestiti 

predsjednika Povjerenstva te će biti izuzet iz rada i odlučivanja Povjerenstva o tom pitanju. 

 

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo Županije nadležno za 

poslove poljoprivrede i ruralnog razvoja. 

 

 

Članak 42. 

 

Zahtjevi se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. 

 

 

Članka 43. 

 

Odluku o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva. 

 

Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu. 

 

Odluka iz stavka 1. obvezno se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u 

roku od 15 dana od dana njezinog donošenja. 

 

 

Članak 44. 

 

S korisnikom potpore iz članka 4. ove Odluke zaključuje se ugovor. Ugovorom se uređuju 

međusobna prava i obveze korisnika i Županije. 

 

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 45. 

 

Prihvatljivi troškovi u smislu ove Odluke, a koji su nastali nakon 1. siječnja 2016. godine 

odobrit će se u 2017. godini. 

 

 

Članak 46. 

 

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške 

i na ženske osobe. 
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Članak 47. 

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o poticanju poljoprivrede i 

ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine 

("Županijski glasnik" broj 4/11., 4/12. i 7/13.). 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjim članovima Povjerenstva 

imenovanim temeljem Odluke o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Osječko-

baranjske županije. 

 

 

Članak 48. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 
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