
Temeljem članka 6. stavak 1. Zakona o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju 
("Narodne novine" broj 92/10.), 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 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. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 17. sjednici 19. 
travnja 2011. godine 
 
 
 
 

O D L U K U 
 

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. 
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Županijska skupština će posebnim aktima odlučivati o provođenju drugih projekata 
usmjerenih unaprjeđenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, koji nisu obuhvaćni ovom Odlukom u 
skladu s posebnim propisima. 
 
 

Članak 3. 
 

Korisnici sredstava iz proračuna Osječko-baranjske županije iz članka 2. ove Odluke su 
fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Županije i koje 
ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom odnosno posebnim propisima o potporama u poljoprivredi 
i ruralnom razvoju. 
 
 

Članak 4. 
 

Sredstva za poticanje poljoprivrede i ruralnog razvoja iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se 
u proračunu Županije iz namjenskih prihoda od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske, a u skladu s posebnim propisom, te iz izvornih prihoda Županije. 
 
 
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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
 

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: 



 5

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. 

 
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. 
 
 
III. POSEBNE POTPORE POLJOPRIVREDI 
 
1. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi 
 

Članak 15. 
 

Za financiranje ili sufinanciranje istraživačkih projekata primjenjivih u poljoprivredi, koje 
provode pravne osobe registrirane za znanstvene, odnosno istraživačke radove dodjeljuje se posebna 
potpora za: 
- istraživanje tržišta i marketinga u poljoprivredi 
- istraživanje u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda 
- istraživanje vezano uz navodnjavanje, stočarsku proizvodnju, dugogodišnje nasade i ekološku 

proizvodnju. 
 
 

Članak 16. 
 

Potpora za pojedini istraživački projekt iznosi od 10.000,00 do 50.000,00 kuna u ovisnosti od 
značaja pojedinog projekta za unaprjeđenje poljoprivrede i prehrambene industrije. 
 

Potpora iz članka 15. ove Odluke može se ostvariti pod sljedećim uvjetima: 
- da se istraživački projekt provodi na području Županije 
- da je projekt primjenjiv na poljoprivrednim gospodarstvima. 
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Članak 17. 
 

Podnositelj zahtjeva za potporu iz članka 15. ove Odluke prilaže zahtjevu: 
1. kratak opis projekta iz kojeg je vidljiva njegova praktična primjenjivost u poljoprivredi, 
2. preslik žiro-računa podnositelja zahtjeva. 
 
 
2. Potpora za pomoć oštećenicima u slučaju elementarne nepogode 
 

Članak 18. 
 

Potpora za pomoć oštećenicima u slučaju elementarne nepogode dodjeljuje se obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednim obrtima u slučaju štete od elementarne nepogode u 
poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno objektima za poljoprivrednu proizvodnju kada ne ostvaruju 
pomoć iz državnog proračuna, kao posebna potpora za naknadu štete u poljoprivrednoj proizvodnji 
odnosno na sredstvima za poljoprivrednu proizvodnju. 
 

Visina potpore ovisi o visini utvrđene ukupne štete te ne može biti veća od 25% ukupno 
utvrđene štete, a iznosi maksimalno 10.000,00 kuna. 
 
 
3. Potpora sudionicima manifestacijama 
 

Članak 19. 
 

Potpora sudionicima i organizatorima manifestacija, kao posebna potpora poljoprivredi u 
okviru horizontalnih instrumenata potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se 
za sajmove, festivale, smotre, natjecanja i druge srodne manifestacije koje su od značaja za razvoj 
poljoprivrede, autohtonih proizvoda, očuvanje tradicije i kulturne baštine na području Županije, a koji 
su od interesa za Županiju. 
 
 

Članak 20. 
 

Potpora se odobrava za nastale troškove vezane uz zakup izložbenog prostora, promidžbeni 
materijal, brošure, letke, nabavu narodnih nošnji, instrumenata, kao i druge opravdane troškove koji su 
u neposrednoj vezi s manifestacijom iz prethodnog članka. 
 

Visina potpore Županije određuje se ovisno o značaju manifestacije za ostvarivanje ciljeva 
utvrđenih u prethodnom članku i može iznositi do 50% opravdanih troškova.  
 
 
4. Potpora za edukaciju poljoprivrednika 
 

Članak 21. 
 

Potpora za edukaciju poljoprivrednika, kao posebna potpora poljoprivredi u okviru 
horizontalnih instrumenata potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuju se 
sudionicima i organizatorima stručnih skupova, predavanja, radionica, seminara i drugih oblika 
edukacije (vezano uz nove tehnike i tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji, rezultate istraživanja 
usmjerenih unaprjeđenju i povećanju poljoprivredne proizvodnje, te opće stjecanje novih znanja i 
vještina iz sektora poljoprivrede). 
 

Osim za namjene iz prethodnog stavka potpora se dodjeljuje za izdavanje priručnika i 
publikacija namijenjenih edukaciji poljoprivrednika. 
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Potpora se dodjeljuje za troškove koji su u neposrednoj vezi s oblicima edukacije iz stavka 1. 
ovoga članka i može iznositi do 100% opravdanih troškova. 
 

Opravdani troškovi su troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz 
prostor za održavanje edukacije, troškovi predavača, kotizacija, troškovi tiskanja brošura i  priručnika, 
 
 
5. Potpora za proizvodnju autohtonih proizvoda 
 

Članak 22. 
 

Potpora za proizvodnju autohtonih proizvoda, kao posebna potpora poljoprivredi u okviru 
horizontalnih instrumenata potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se 
obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i poljoprivrednim obrtima za opravdane troškove koji su 
vezani za nabavu posebne opreme potrebne za proizvodnju autohtonih proizvoda, te poboljšanje i 
razvoj proizvodnje autohtonih proizvoda. 
 

Potpora Županije iznosi do 50% opravdanih troškova vezanih uz proizvodnju autohtonih 
proizvoda. 
 
 

Članak 23. 
 

Potpora iz prethodnog članka. dodjeljuje se korisniku registriranom za jednu od sljedećih 
djelatnosti: 
1. proizvodnju mliječnih proizvoda (sira) 
2. proizvodnju tradicionalnih mesnih proizvoda i to: 

- trajnih suhomesnatih proizvoda i slanine 
- trajnih i kuhanih kobasica 
- čvaraka i domaće svinjske masti, 

3. proizvodnju, punjenje i pakiranje meda. 
 
 
6. Potpora malim poduzetnicima u poljoprivredi 
 

Članak 24. 
 

Potpora malim poduzetnicima u poljoprivredi, kao posebna potpora poljoprivredi u okviru 
horizontalnih instrumenata potpore koji se primjenjuju i na poljoprivredni sektor, dodjeljuje se malim 
poduzetnicima u poljoprivredi za razvojne projekte kojima se povećavaju postojeći proizvodni 
kapaciteti i osigurava novo zapošljavanje. 
 

Potpora Županije iznosi do 50% troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu 
vezano uz razvojne projekte iz prethodnog stavka,  a iznosi maksimalno 100.000,00 kuna. 
 
 
IV.  RURALNI PROSTOR 
 
 Potpora za uređenje ruralnog prostora 
 

Članak 25. 
 

Potpora za uređenje ruralnog prostora, dodjeljuje se za izgradnju i održavanje ruralne 
infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom 
putne mreže. 
 

Potpora se odobrava jedinicama lokalne samouprave na čijem području se nalazi ruralna 
infrastruktura za koju se podnosi zahtjev za potporu. 



 8

Članak 26. 
 

Potpora za namjenu iz prethodnog članka dodjeljuje se za troškove nastale vezano za izgradnju 
i održavanje ruralne infrastrukture, te popravak i izgradnju putne mreže. 
 

Visina potpore iznosi do 50% opravdanih troškova. 
 

Opravdani 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. 
 
 
V. POSTUPAK DODJELE POTPORA 
 

Članak 27. 
 

Postupak dodjele potpora za mjere ruralnog razvoja iz članka 2. stavka 2. točke a) ove Odluke 
provodi se temeljem natječaja koji se objavljuje na web stranici Županije. 
 

Natječaj je otvoren do 31. listopada tekuće godine. 
 

Zahtjev za dodjelu potpora iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji utvrđuje 
Povjerenstvo iz članka 28. ove Odluke. 
 

Postupak dodjele posebnih potpora iz članka 2. točke b) i c) ove Odluke provodi se temeljem 
podnesenog zahtjeva. 
 
 

Članak 28. 
 

Postupak obrade podnesenih zahtjeva prema pojedinim projektima iz članka 2. stavka 2. ove 
Odluke provodi Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Županije 
(nastavno: Povjerenstvo). 
 

Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje imenuje župan iz upravnih tijela nadležnih za 
poljoprivredu i gospodarstvo, financije i razvoj. 
 
 

Članak 29. 
 

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
- odlučuje o objavi natječaja za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpore 
- propisuje obrazac zahtjeva za dodjelu potpore 
- razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavaju li uvjete za dodjelu  potpore 
- ocjenjuje podnesene zahtjeve  i opravdanost troškova, te predlaže županu dodjelu potpore 
- obavlja druge potrebne poslove utvrđene ovom Odlukom. 
 
 

Članka 30. 
 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva. 
 

Povjerenstvo o svom radu vodi zapisnik, te utvrđuje prijedlog za dodjelu potpore većinom 
glasova ukupnog broja članova. 
 



 9

Članak 31. 
 

Odluku o dodjeli potpora iz članka 2. stavak 2. ove Odluke donosi župan na prijedlog 
Povjerenstva. 
 

Članak 32. 
 

Potpore se odobravaju do utroška sredstava planiranih u proračunu Županije za svaki pojedini 
projekt. 
 

Postupak odlučivanja o dodjeli potpora po zahtjevima koje je Povjerenstvo pozitivno 
ocijenilo, a koje zbog nedostatka sredstava nisu odobrene, dovršit će se u sljedećoj godini. 
 
 

Članak 33. 
 

Župan najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu Županije o provođenju ove Odluke. 
 
 

Članak 34. 
 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 
poljoprivredu i gospodarstvo Županije. 
 
 
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 35. 
 

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

Članak 36. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o poticajima u razvoju poljoprivrede 
na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 18/08., 14/09. i 1/10.) i Pravilnik o 
odobravanju financijske potpore sudionicima manifestacija s područja Osječko-baranjske županije 
("Županijski glasnik" broj 3/10.). 
 
 

Članak 37. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 320-01/11-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-11-6 
 
Osijek, 19. travnja 2011. 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović, v.r. 


