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PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O POTPORAMA
U RURALNOM TURIZMU NA
PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi
na ostvarivanje strateškog cilja razvoja konkurentnog gospodarstva kroz razvoj ruralnog turizma, te
provedbu utvrđenih mjera, Skupština Osječko-baranjske županije na svojoj 15. sjednici 7. srpnja
2015. godine donijela je Odluku o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske
županije ("Županijski glasnik" broj 6/15., nastavno: Odluka). Odlukom su uređeni uvjeti, način, te
postupak odobravanja potpora u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije.

1.
2.
3.

Odlukom su utvrđene sljedeće vrste potpora:
potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma,
potpora za autohtonu eno i gastro ponudu,
potpora za organizaciju i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama.

Korisnici potpora su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva
registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za
djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju
prebivalište odnosno sjedište na području Županije i koje ispunjavaju uvjete utvrđene Odlukom i
posebnim propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.
U 2015. i 2016. godini zaprimljeno je ukupno 153 prijava od kojih je Povjerenstvo za potpore
u ruralnom turizmu utvrdilo da 125 prijava udovoljava uvjetima iz Odluke. Ukupno za 125
podnositelja prijava Županija je isplatila 1.101.185,00 kuna. U cilju daljnjeg poticanja ruralnog
turizma provedbom ove Odluke, potrebno je istu mijenjati i dopuniti.
U članku 2. stavak 3. Odluke utvrđeno je da se potpore ne dodjeljuju za troškove PDV-a i
drugih poreza, carina i druge srodne troškove. S obzirom da dio podnositelja zahtjeva nije upisan u
registar obveznika PDV-a te nemaju pravo na odbitak PDV-a, njima je trošak PDV-a priznat. Radi
potpunijeg izričaja potrebno je u članku 2. stavak 3. Odluke iza riječi PDV-a dodati "u slučaju da je
korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a,".
Korisnici potpora prema članku 2. stavak 1 Odluke između ostalih su i trgovačka društva
registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu. S obzirom na
kategorizaciju poduzetnika u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne
novine" broj 29/02., 63/07., 53/12. i 121/16.) kojim se uskladila kategorizacija veličine poduzetnika s
Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003., potrebno je u Odluci naglasiti da se
korisnici nalaze u kategoriji mikro i malih poduzeća. U skladu s navedenim u članku 5. stavak 1.
potrebno je iza riječi "društva" dodati "u kategoriji mikro i malih poduzeća".
Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje prosječno godišnje imaju
zaposleno manje od 10 radnika i prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju
godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su
obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u
iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.
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Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju
zaposleno manje od 50 radnika i prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju
godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako
su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak,
u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.
Pri definiranju, obvezna kategorija je broj zaposlenih te se, uz nju, uzima i jedna od ostale
dvije kategorije: godišnji promet i/ili aktiva/dugoročna imovina.
U Odluci u članku 5. stavak 2. propisano je kako pravo prijave za dodjelu potpore imaju
korisnici pod sljedećim uvjetima:
da su registrirani za djelatnosti za koju se podnosi prijava,
da su troškovi za koje se podnosi prijava plaćeni prije njezinog podnošenja,
da su troškovi nastali u tekućoj godini za koju se podnosi prijava.
S obzirom da su javni pozivi otvoreni do 31. listopada tekuće godine, a vremensko razdoblje
od dva mjeseca (studeni i prosinac) u kojem potencijalni korisnici imaju značajne troškove
organizacija i sudjelovanja na manifestacijama od značaja za razvoj ruralnog turizma, ulaganja u
razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma i autohtonu eno i gastro ponudu nije obuhvaćeno, Odlukom je
potrebno obuhvatiti razdoblje nastanka troškova u 11. i 12. mjesecu. Slijedom toga, potrebno je u
članku 5. stavak 2. podstavak 3. mijenjati, tako da glasi "da su troškovi nastali u razdoblju od 1.
studenoga prethodne godine do 31. listopada tekuće godine".
Člankom 11. Odluke propisano je da Potpora za autohtonu, eno i gastro ponudu iznosi do
50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih
proizvođača, a najviše do iznosa od 5.000,00 kuna i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske
godine. Ova potpora ima za cilj razvoj kratkih lanaca opskrbe, razvoj lokalnih poljoprivrednih
proizvođača i stvaranje lanaca opskrbe koji će se temeljiti na lokalnoj suradnji između
poljoprivrednih proizvođača i ugostitelja. Iznos od 5.000,00 kuna potpore kojeg mogu ostvariti
pružatelji ugostiteljskih i turističkih usluga do sada nije ostvario očekivani učinak, naime u 2015. i
2016. godini podneseno je ukupno 11 prijava te je isplaćeno ukupno 50.150,00 kuna potpora.
Povećanjem maksimalnog iznosa potpora na 10.000,00 kuna očekuje se kako će se suradnja između
pružatelja ugostiteljskih i turističkih usluga s jedne strane i lokalnih poljoprivrednih proizvođača s
druge strane intenzivirati, te je potrebno povećati iznos potpore na 10.000,00 kuna.
Slijedom navedenoga predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
potporama u ruralnom turizmu, koja u prijedlogu glasi:
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Temeljem 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.), a u svezi sa člankom 3.
Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 ("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013.
godine) i člankom 4. stavak 1. podstavak 3. i člankom 10. Zakona o državnim potporama ("Narodne
novine" broj 47/14.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ sjednici
______________ 2017. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
potporama u ruralnom turizmu na području
Osječko-baranjske županije
Članak 1.
U Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 6/15.) u članku 2. stavak. 3. iza riječi "PDV-a" dodaju se riječi "u slučaju da
je korisnik porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a".
Članak 2.
U članku 5. stavak 1. iza riječi "društva" dodaju se riječi "u kategoriji mikro i malih
poduzeća,".
U stavku 2. podstavak 3. mijenja se i glasi:
"-

da su troškovi nastali u razdoblju od 1. studenoga prethodne godine do 31. listopada tekuće
godine".
Članak 3.
U članku 11. stavak 1. brojka "5.000,00" zamjenjuje se brojkom "10.000,00".
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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Prilog

ODREDBE ODLUKE O POTPORAMA
U RURALNOM TURIZMU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ČIJE SE IZMJENE I DOPUNE PREDLAŽU

Članak 2.
Pod potporama u ruralnom turizmu (nastavno: potpore) u smislu ove Odluke podrazumijevaju
se nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za projekte i aktivnosti usmjerene
postizanju ciljeva razvoja ruralnog turizma utvrđenih strategijskim i programskim odrednicama
razvoja Županije, koja su u Proračunu planirana kao subvencije, donacije i pomoći, a za koja
Proračunom ili posebnom odlukom Skupštine Županije nisu utvrđeni krajnji korisnici.
Pod potporama, u smislu ove Odluke, ne podrazumijevaju se financijska sredstva koja
Županija osigurava temeljem posebnih zakona odnosno sredstva kojima Županija temeljem posebnih
akata sufinancira zajedničke projekte.
Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.
Članak 5.
Korisnici potpora iz članka 2. ove Odluke su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i
trgovačka društva registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu,
udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i
pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije i koje ispunjavaju uvjete
utvrđene ovom Odlukom i posebnim propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.

-

Pravo prijave za dodjelu potpore imaju korisnici iz stavka 1. pod sljedećim uvjetima:
da su registrirani za djelatnosti za koju se podnosi prijava,
da su troškovi za koje se podnosi prijava plaćeni prije njezinog podnošenja,
da su troškovi nastali u tekućoj godini za koju se podnosi prijava.

Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u
postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.
Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji iz stavka 1. koji su u cijelosti opravdali
namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.
Članak 11.
Potpora iz članka 10. ove Odluke iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu
poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 5.000,00
kuna i može se ostvariti jedanput tijekom proračunske godine.
Pružatelji usluge u ugostiteljstvu i turizmu moraju imati uspostavljenu poslovnu suradnju s
lokalnim poljoprivrednim proizvođačima o kupovini njihovih proizvoda, za potrebe usluga koje
pružaju u svojim objektima.
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