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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
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"UNAPRJEĐENJE GENETSKOG
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NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
U 2015. GODINI
Poljoprivreda je od izuzetne važnosti za Osječko-baranjsku županiju kao pokretačka snaga
regionalnom gospodarskom razvitku. Kao gospodarska grana poljoprivreda izravno utječe na razvoj
gospodarstva, na otvaranje radnih mjesta, životni standard i opći prosperitet. Poljoprivreda može biti
značajan izvozni proizvod i pruža veće mogućnosti zapošljavanja stanovništva različitog profila
zanimanja, uz turizam ima najviši prioritet u gospodarskom razvoju Osječko-baranjske županije, a što
je i utvrđeno Županijskom razvojnom strategijom. Trajna osnova ovom razvoju su prirodni resursi i
ljudski potencijal naše Županije.
U sklopu poljoprivredne proizvodnje govedarska i svinjogojska proizvodnja najznačajnije su
grane stočarstva i prema mnogim stručnjacima među najvažnijim granama ukupne poljoprivredne
proizvodnje. Osim što se u sustavu govedarske i svinjogojske proizvodnje osiguravaju značajni
proizvodi (mlijeko i meso) njihova je važnost posebice naglašena zbog komplementarnosti s ratarskom
proizvodnjom. Uz to što su goveda i svinje veliki potrošači ratarskih proizvoda oni u značajnoj mjeri
doprinose prirodnom povećanju plodnosti tla.
Na području Osječko-baranjske županije odvija se oko 1/3 ukupne svinjogojske proizvodnje,
proizvodi se oko 25% ukupne proizvodnje mlijeka. Uzimajući u obzir navedene brojke koje su
pokazatelj obima proizvodnje zbog same važnosti stočarske proizvodnje, Skupština Osječko-baranjske
županije u 2014. godini donijela je Zaključak o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog
potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije s ciljem unaprjeđenje genetskog
potencijala matičnog stada u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji, kao mjeru za održavanje i
poboljšanje genetske kvalitete u stočarstvu kroz sufinanciranje genetskog rasplodnog materijala. U
skladu sa Zaključkom Skupštine iz 2014. godine Župan je 12. rujna 2014. godine donio Zaključak o
provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini u svinjogojskoj proizvodnji i Zaključak o provedbi projekta "Unaprjeđenje
genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini u
govedarskoj proizvodnji.
Sporazumi o provedbi projekta Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu“ na području
Osječko-baranjske županije u govedarskoj i svinjogojskoj proizvodnji između udruga, veterinarskih
stanica, ambulanti i Županije zaključeni su 24. rujna 2014. godine. Unaprjeđenje genetskog
potencijala matičnog stada u svinjogojskoj proizvodnji provodi se u suradnji s udrugom proizvođača
svinja, a unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u govedarskoj proizvodnji provodi se u
suradnji s udrugama proizvođača mlijeka i veterinarskim stanicama i veterinarskim ambulantama s
područja Osječko-baranjske županije.
a)

Unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u govedarskoj proizvodnji

Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije u
govedarskoj proizvodnji u 2015. godini planirano je provesti na oko 13.000 plotkinja. U provedbi
projekta važnu ulogu imaju i udruge koje okupljaju proizvođače mlijeka s područja Županije. Na
području Županije djeluju tri udruge koje okupljaju proizvođače mlijeka, dvije su uzgojne udruge a
jedna udruga okuplja ostale proizvođače mlijeka (Udruga proizvođača mlijeka Osječko-baranjske
županije, Udruga uzgajivača Holstein goveda Osječko-baranjske županije i Udruga uzgajivača
simentalskog goveda Osječko-baranjske županije - u daljnjem tekstu Udruge). Udruge uzgajivača
interesne su skupine uzgajivača, čiji je osnovni cilj genetsko unaprjeđivanje domaćih životinja
provođenjem uzgojnog programa.
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Ovlaštene veterinarske stanice/ambulante sudjeluju u projektu na način da obavljaju umjetno
osjemenjivanje na matičnim stadima, te su strukturu računa za I umjetnog osjemenjivanja umanjili za
vrijednost doze rasplodnog genetskog materijala.
Udruge svojim članovima izdaju potvrde s odgovarajućim brojem doza (prema broju krava),
na temelju kojih veterinarske stanice/ambulante uzimaju rasplodni genetski materijal od ovlaštene
pravne osobe s kojom je Udruga zaključila ugovor o osiguravanju rasplodnog genetskog materijala u
govedarstvu i obavljaju umjetno osjemenjivanje. Za poljoprivredna gospodarstva koja nisu učlanjena
u Udruge doze rasplodnog genetskog materijala osigurale su se putem veterinarskih stanica i
ambulanti.
Udruge i veterinarske staice/ambulante zahtjev za isplatu sredstava s računom i popisom
poljoprivrednih gospodarstava podnose Osječko-baranjskoj županiji. Osigurana sredstva Županija
isplaćuje na IBAN pravne osobe koja je osigurala rasplodni genetski materijal.
Maksimalan broj plotkinja koje posjeduje gospodarstvo učlanjeno u udruge na kojima se
provodi Projekt iznosi 500 krava.
b)

Unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u svinjogojskoj proizvodnji

Unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u svinjogojskoj proizvodnji u 2015.
godini planira se provesti u suradnji s Udrugom proizvođača svinja Osječko-baranjske županiji na
oko 10.000 plotkinja. Korisnici doza rasplodnog genetskog materijala u svinjogojstvu su nositelji ili
članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u sustavu
poreza na dohodak, poreza na dodanu vrijednost ili obrt upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava, a završili su tečaj umjetnog osjemenjivanja u svinjogojstvu. Udruga je odabrala
ovlaštenu pravnu osobu koja je osigurala rasplodni genetski materijal u svinjogojstvu te s istom
sklopila ugovor o osiguravanju rasplodnog genetskog materijala u svinjogojstvu.
Prema provedenom modelu u prethodnim godinama, a na bazi tržišne vrijednosti rasplodnog
genetskog materijala u svinjogojstvu Županija subvencionira dozu s 50% vrijednost doze, a
poljoprivredna gospodarstva koja sudjeluju u projektu osigurala su preostalih 50% sredstava.
Temeljem računa, zahtjeva za isplatu sredstava i popisa korisnika s brojem doza sredstva namijenjena
za sufinanciranje rasplodnog genetskog materijala u svinjogojstvu Županija isplaćuje na IBAN pravne
osobe s kojom je navedena Udruga zaključila ugovor o osiguravanju rasplodnog genetskog materijala
u svinjogojstvu.
Provedba Projekta ima dugoročan učinak u govedarstvu i svinjogojstvu. Proizvodna svojstva
ovise o genotipu, utjecajima okoline i njihovoj interakciji. Iako se utjecaji okoline mogu kontrolirati
tako da budu najpovoljniji, genotip je ključni faktor, a ujedno i razlog zašto upravljanje
rasplođivanjem igra veliku ulogu u genetskom napretku stada.
U cilju permanentnog rada na oplemenjivanju genetskog potencijala matičnog stada u
govedarstvu i svinjogojstvu, održavanje i poboljšanje genetske kvalitete u stočarstvu kroz
sufinanciranje genetskog rasplodnog materijala u svinjogojstvu i govedarstvu potrebno je ovaj projekt
provesti i u 2015. godini, a što je u skladu s prijavom postojeće potpore Osječko-baranjske županije
prema Ministarstvu poljoprivrede.
Sukladno Ugovoru o pristupanju Republike hrvatske EU (točka 3. Priloga IV, članak 16.),
Hrvatska mora unutar četiri mjeseca od dana pristupanja obavijestiti Komisiju o mjerama potpore
koje su stupile na snagu u Hrvatskoj prije dana pristupanja i koje se smatraju "postojećim potporama"
(programi potpora i pojedinačne potpore koji se dodjeljuju za aktivnosti povezane s proizvodnjom i
trgovinom poljoprivrednim proizvodima i proizvodima ribarstva). Ta obavijest uključuje podatke o
pravnoj osnovi za svaku mjeru, a Komisija objavljuje popis takvih potpora. Te se mjere potpore
smatraju "postojećim potporama" tijekom razdoblja od tri godine od datuma pristupanja. Kada je to
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potrebno, Hrvatska mijenja te mjere potpore radi usklađivanja sa smjernicama koje primjenjuje
Komisija, unutar razdoblja od tri godine od datuma pristupanja. Nakon tog razdoblja, svaka potpora
ocijenjena kao nespojiva s tim smjernicama smatra se novom potporom.
Osječko-baranjska županija dostavila je Ministarstvu poljoprivrede 6. rujna 2013. godine
prijavu postojeće državne potpore te sve pripadajuće pravne osnove uključujući i program
"Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu " na području Osječko-baranjske županije u 2014.
godini, a Ministarstvo je Europskoj komisiji prijavilo 28. listopada 2013. godine sve zaprimljene
mjere postojećih državnih potpora, uključivo i navedenu mjeru potpore.
Samo prijavljene državne potpore mogu se provoditi u prijelaznom 3-godišnjem razdoblju, u
obliku (kriterijima/intenzitetu) i iznosu u kojem su prijavljene. Ukoliko se postojeće državne potpore
mijenjaju u smislu pooštravanja kriterija primjene programa potpora, smanjenja intenziteta potpore
ili smanjenja opravdanih troškova, i/ili se povećavaju u iznosu većem od 20%, podliježu odredbama
uredbe komisije (EZ) br. 794/2004 od 21 travnja 2004. o provedbi uredbe Vijeća (EZ) br 659/1999 o
utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu članka 93. Ugovora EZ.
Europska komisija je u službenom listu Europske unije C 414 od 20. studenog 2014. godine,
Informacije i objave, Postupci u vezi s provedbom politike tržišnog natjecanja, 2014/C 414/08
Komunikacija Komisije-Državne potpore - Objava postojećih potpora u Hrvatskoj u poljprivrednom
sektoru, objavila državne potpore koje je Hrvatska prijavila u skladu s postupkpm utvrđenim u
Priloga IV. Točke 3. podtočke (b) Ugovora o pristupanju.
Sredstva za provedbu ovoga projekta su sredstva od raspolaganja poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske,a na temelju članka 44. stavak 2, a u svezi sa stavkom 1. i člankom 75.
stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13.) planirana su u
Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, Razdjel 004 Upravni odjel za poljoprivredu i
ruralni razvoj, Program 4002 Potpore ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije, aktivnost T
4005 01 Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja, pozicija 232 Subvencije trgovačkim društvima izvan
javnog sektora, Račun 352 "Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora" u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
Ostala prava i obveze između Udruga, Osječko-baranjske županije i veterinarskih stanica
odnosno ambulanti bit će regulirana međusobnim sporazumom.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka,
u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15.), a sukladno
Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Prilogu IV. točka 3., a u svezi sa člankom
108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, te članku 44. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13.) i članka 30. točka 24. Statuta Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), te
stvarajući pretpostavke za ostvarivanje utvrđenog strateškog cilja vezanog uz razvoj konkurentne
poljoprivrede utvrđenog Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije 2011. 2013. ("Županijski glasnik" broj 1/11., 15/13. i 13/14.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je na ______ sjednici ________________ 2015. godine

ZAKLJUČAK
o provedbi projekta "Unaprjeđenje
genetskog potencijala u stočarstvu"
na području Osječko-baranjske županije
u 2015. godini

I.
Skupština prihvaća provedbu projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini, radi unaprjeđenja genetskog potencijala
matičnog stada u svinjogojskoj i govedarskoj proizvodnji, kao mjeru za održavanje i poboljšanje
genetske kvalitete u stočarstvu kroz sufinanciranje genetskog rasplodnog materijala u svinjogojstvu i
govedarstvu.
Unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u svinjogojskoj proizvodnji provodi se u
suradnji s udrugom proizvođača svinja, a unaprjeđenje genetskog potencijala matičnog stada u
govedarskoj proizvodnji provodi se u suradnji s udrugama proizvođača mlijeka i veterinarskim
stanicama i veterinarskim ambulantama.
II.
Sredstva za provedbu projekta iz točke I. ovoga Zaključka planirana su u Proračunu Osječkobaranjske županije za 2015. godinu, Razdjel 004 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj,
Program 4002 Potpore ruralnom razvoju Osječko-baranjske županije, T 4005 01 Sufinanciranje
umjetnog osjemenjivanja, Račun 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora u iznosu od 1.000.000,00 kuna.
Županija sufinancira iznos od 50% cijene jedne doze rasplodnog genetskog materijala u
svinjogojstvu, dok u cijelosti pokriva cijenu jedne doze rasplodnog materijala u govedarskoj
proizvodnji kod poljoprivrednih gospodarstava koji imaju manje od 500 krava.
III.
Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu provodi se na način utvrđen sporazumom koji
se zaključuje između sudionika iz točke I. stavak 2. ovoga Zaključka.
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IV.
Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije.
V.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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