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PRIJEDLOG IZMJENE I
DOPUNA PROGRAMA POTPORA
U POLJOPRIVREDI I RURALNOM
RAZVOJU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
RAZDOBLJE 2016. - 2020. GODINE
Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15.) uredio je i pravila o državnim
potporama, te u članku 66. utvrdio da mjere državne potpore moraju biti usklađene s propisima
donesenim temeljem ovoga Zakona i pravila Europske unije o državnim potporama. Davatelji
državnih potpora u smislu Zakona su središnja tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje državne potpore. Sredstva državne
potpore davatelji državne potpore osiguravaju u svojim proračunima.
Ministarstvo poljoprivrede kao nadležno tijelo za državne potpore, sukladno članku 67.
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 72/17.). Člankom 7. navedenog Pravilnika uređen je postupak prijava
prijedloga potpore male vrijednosti i davanje mišljenja.
Prema članku 68. Zakona o poljoprivredi korisnik državne potpore je svaka pravna ili fizička
osoba koje se bavi proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda i
prerađenih poljoprivrednih proizvoda, a prima državnu potporu bez obzira na njen oblik i namjenu.
Državnom potporom definira se stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države
dodijeljen od davatelja državnih potpora u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem
tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog korisnika. Državne potpore u
poljoprivredi su potpore dodijeljene za djelatnosti vezane uz proizvodnju, preradu i trženje
poljoprivrednih proizvoda koje ulaze u područje primjene Priloga 1. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije.
Državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju dodjeljuju se sukladno sljedećim
Uredbama:
Uredbi 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),
Uredbi Komisije (EU) broj 702/2014. od 25. lipnja 2015. godine o proglašenju određenih
kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivim s
unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
"Službeni list" Europske unije L 193/ od 1. srpnja 2014. godine),
Smjernicama Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te
ruralnim područjima za razdoblje 2014. - 2020. ("Službeni list" Europske unije C204/1 od 1.
srpnja 2014. godine).
Postupajući sukladno navedenom, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Program
potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje
2016. - 2020. godine ("Županijski glasnik" broj 2/17. i 8/17.,u daljnjem tekstu: Program potpora), a
nakon provedenih postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i prethodnih mišljenja
Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpora male vrijednosti - Program potpora
(KLASA: 320-01/16-01/196, URBROJ: 525-07/0212-16-8 od 3. studenog 2016. godine, kao i izmjene i
dopune Mišljenja KLASA: 320-01/16-01/196, URBROJ:525-07/0212-17-10, od 10. svibnja 2017.
godine).
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Mjere sadržane u Programu potpora (Potpora mladim poljoprivrednicima, Potpora
oštećenicima u slučaju elementarnih nepogoda, Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim
gospodarstvima i Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih
proizvoda) usklađene su s Uredbom 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 1407/2013. Uredbom
1408/2013. uređene su de minimis potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji se bave primarnom
proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a člankom 2. točkom 1. navedene Uredbe utvrđen je pojam
"poljoprivrednog proizvoda" koji znači poljoprivredne proizvode iz Priloga 1. Ugovora o
funkcioniranju EU osim proizvoda ribarstva i akvakulture koji su obuhvaćeni Uredbom (EZ)
104/2000.
U cilju intenzivnijeg poticanja stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
predlaže se dopuna Programa potpora, mjerama:
1.
Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu,
2.
Potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
3.
Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka i
4.
Potpora za dobrobit životinja.
1. Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu
Korisnici potpora su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, zadruga ili trgovačko društvo, a posjeduju u
govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja, u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja, u ovčarskoj i
kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja. Potpora bi se odobravala za prihvatljive troškove kupovine
genetskog materijala u govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. U govedarstvu, kozarstvu i
ovčarstvu uz troškove kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara. Prihvatljivi
troškovi veterinara su umjetno osjemenjivanje i liječenje plotkinje i po plotkinji ne mogu biti veći od
dvostrukog iznosa troškova kupovine genetskog materijala, s tim da troškovi veterinara ne mogu biti
veći od dvostrukog iznosa troškova kupovine genetskog materijala. Ukupan broj genetskog materijala
za koji korisnik bi mogao ostvariti potporu u govedarskoj, kozarskoj i ovčarskoj proizvodnji ne može
biti veći od dvostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje, a u svinjogojskoj proizvodnji
veći od četverostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje. Intenzitet potpore je do 100%
prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore koji korisnik može ostvariti u govedarskoj i
svinjogojskoj proizvodnji je do 10.000,00 kuna, a u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 5.000,00
kuna.
2. Potpora za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu
Korisnici potpora su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili trgovačko društvo. Potpora bi se odobravala za uzgoj
i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine i kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu.
Uzgojno valjane junice za proizvodnju mlijeka moraju biti steone 5 i više mjeseci. Junice moraju biti
upisane u središnji popis kojega vodi Hrvatska poljoprivredna agencija kojim se potvrđuje da su
uzgojno valjane i iz vlastitog uzgoja, odnosno da su uzgojno valjane ako se radi o kupovini. Korisnik
potpore obvezan je držati životinje za koju je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana
ostvarivanja potpore, osim u slučaju više sile. Kupovina uzgojno valjanih junica za proizvodnju u
sustavu krava - tele nije prihvatljiv trošak.
Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječnih pasmina odobravala bi se u
iznosu od 2.000,00 kuna po grlu, a ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40
godina na dan podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 50% s tim da korisnik najviše može
godišnje ostvariti potporu za 10 junica.
Predloženi intenzitet potpore za kupovinu uzgojno valjanih grla je do 30% prihvatljivih
troškova, i može iznositi:
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u govedarskoj proizvodnji do 2.000,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 20.000,00 kuna po
korisniku,
u svinjogojskoj proizvodnji 600,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 10.000,00 kuna po
korisniku i
u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 300,00 kuna za ženska grla i do 800,00 kuna za muška
grla, a ukupno najviše do 5.000,00 kuna po korisniku.

Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja
zahtjeva predloženi intenzitet potpore je do 40% prihvatljivih troškova, a najviše ukupno po korisniku
u govedarskoj proizvodnji 26.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji 14.000,00 kuna i ovčarskoj i
kozarskoj proizvodnji 7.000,00 kuna.
3. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka
Korisnici potpora su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili zadruga i koji se bave proizvodnjom mlijeka. Potpora
bi se odobravala poljoprivrednicima kojima je 95% od ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda
kvalitete prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka kako slijedi:
za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 40.000 do 50.000 kilograma do 2.000,00 kuna,
za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 30.000 do 40.000 kilograma do 3.000,00 kuna i
za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci od 5.000 do 30.000 kilograma do 5.000,00 kuna.
Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja
zahtjeva intenzitet potpore uvećavao bi se za 20%.
4. Potpora za dobrobit životinja
Korisnici potpora su poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili zadruga i posjednici su:
u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja,
u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja,
u ovčarskoj proizvodnji do 200 plotkinja i
u kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja.
Potpora će se isplaćivati poljoprivrednicima koji u svojoj proizvodnji životinjama na farmama
osigurava uvjete zaštite životinja u okviru kojih se poduzimaju mjere kojima osigurava zaštitu
životinja, te osigurava da se životinjama ne prouzroče nepotrebni bolovi, ozljede, patnje i bolesti.
Prihvatljivi troškovi su troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je
u funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode, kontrola kvalitete hrane, prevencija,
kontrola i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime, osiguravanje prostornih uvjeta za
prašenje krmača i troškovi nabave električnog pastira s potrebnom opremom. Predloženi intenzitet
potpore bio bi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore
stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore bio bi do 70%
prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.
Za sve predložene potpore zajedničko je da korisnici potpore moraju imati prebivalište na
području Županije, odnosno proizvodnja se mora odvijati na području Županije.
Sukladno članku 67. Zakona o poljoprivredi i odredbama Pravilnika o državnim potporama
poljoprivredi i ruralnom razvoju, Osječko-baranjska županija dostavila je Ministarstvu poljoprivrede
Nacrt Izmjene i dopuna Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječkobaranjske županije za razdoblje 2016 - 2020. godine na mišljenje. Dana 19. veljače 2018. godine
zaprimljena je druga dopuna Mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti druge Izmjene i
dopuna prijedloga Program potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske
županije za razdoblje 2016. - 2020. godine KLASA: 320-01/16-01/196, URBROJ: 525-07/0882-18-15
od 5. veljače 2018. godine (u daljnjem tekstu: Mišljenje). U točki I. Mišljenja, utvrđeno je da druga
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Izmjena Programa 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). U točki II. utvrđena je da se u svemu ostalom potrebno pridržavati Mišljenja Ministarstva,
KLASA: 320-01/16-01/196, URBROJ: 525-07/0212-16-8 od 3. studenog 2016. godine, kao i izmjene i
dopune Mišljenja KLASA: 320-01/16-01/196, URBROJ:525-07/0212-17-10, od 10. svibnja 2017.
godine. Uvidom u dostavljenu drugu Izmjenu i dopune Programa, Ministarstvo poljoprivrede utvrdilo
da nisu nastale promjene koje bi utjecale na osnovne elemente koje mora sadržavati program za
dodjelu potpore male vrijednosti.
Budući da je za Nacrt Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine, kao planski dokumenta provedeno
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama
("Narodne novine" broj 25/13. i 85/15.) i Kodeksu provođenje postupka savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću, navedeni postupak je proveden i za Nacrt Izmjene i dopuna Programa
potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje
2016. - 2020. godine. U postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću tekst Nacrta Izmjene i
dopuna Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije
za razdoblje 2016. - 2020. godine, objavljen je na internetskim strancima Osječko-baranjske županije.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je od 23. studenoga do 22. prosinca 2017.
godine i u tom razdoblju na Program potpora nije zaprimljena niti jedna primjedba, komentar ili
prijedlog. Zaprimljena su četiri prijedloga na Nacrt Odluke o dopunama Odluke o mjerama potpora u
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije, koja su prihvaćene, te su se
prijedlozi ugradili u Izmjene i dopune Programa potpora.
U mjeri Potpora za unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu prihvaćani su prijedlozi
da se u kozarstvu i ovčarstvu, osim prihvatljivih troškova nabave sjemena kao prihvatljivi troškovi
uvrste i troškovi veterinara. Također je prihvaćeno povećanje maksimalnog iznosa potpore koje može
ostvariti gospodarstvo u ovčarstvu i kozarstvu s 3.000,00 na 5.000,00 tisuća kuna. U mjeri Potpora za
uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu prihvaćen je prijedlog da se u
prihvatljive troškove u ovčarstvu i kozarstvu uvrste nabava muških grla u iznosu od 800,00 kuna po
grlu.
U mjeri Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka prihvaćen je prijedlog da će se
Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka odobravati i za kozje i ovčje mlijeko, te da se
poticana količina proizvodnje spustiti na 5.000 kilograma. U mjeri Potpora za dobrobit životinja
prihvaćen je prijedlog da se kao prihvatljivi troškovi u ovoj potpori uvrste i troškovi nabave
električnog pastira s potrebnom opremom.
Potrebna financijska sredstva za provedbu Izmjene i dopuna Programa osiguravaju se iz
namjenskih prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a
sukladno članku 44. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13. i
48/15.). Slijedom navedenog predlaže se donošenje Izmjene i dopuna Programa, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 66. Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 30/15.), članka 44.
stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 39/13. i 48/15.), članka 3.
Uredbe Komisije (EU) broj 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru
("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i članka 30. točke 13. i 24.
Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,
13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), uz prethodno mišljenje Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti s
uredbama Komisije o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, KLASA:
320-01/16-01/196, URBROJ: 525-07/0882-18-15 od 5. veljače 2018. godine, Skupština Osječkobaranjske županije donijela je na _______ sjednici _______________ 2018. godine

IZMJENU I DOPUNE PROGRAMA
potpora u poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Osječko-baranjske županije
za razdoblje 2016. - 2020. godine
I.
U Programu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske
županije za razdoblje 2016. - 2020. godine ("Županijski glasnik" broj 2/17. i 8/17.), u točki I. stavku 3.
iza točke 3a. dodaju se točke 3b., 3c., 3d. i 3e. koje glase:
"3b.
3c.
3d.
3e.

Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu,
Potpora za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka,
Potpora za dobrobit životinja,".

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

III.
U točki III. podtočki 1. iza stavka 5. Mjere 3a. dodaju se mjere 3b., 3c., 3d. i 3e. koje glase:
"Mjera 3b. Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu
Korisnik potpore
Poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo, obrt, zadruga ili trgovačko društvo, a posjeduje:
u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja,
u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja,
u ovčarskoj proizvodnji do 200 plotkinja i
u kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja.
Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno proizvodnja se
mora odvijati na području Županije.
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Kratki opis i prihvatljivi troškovi
Potpora poljoprivredniku se odobrava za prihvatljive troškove kupovine genetskog materijala u
govedarstvu, svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu. U govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu uz troškove
kupovine genetskog materijala prihvatljivi su troškovi veterinara. Prihvatljivi troškovi veterinara su
umjetno osjemenjivanje i liječenje plotkinje i po plotkinji ne mogu biti veći od dvostrukog iznosa
troškova kupovine genetskog materijala.
Ukupan broj genetskog materijala za koji korisnik može ostvariti potporu u govedarskoj, kozarskoj i
ovčarskoj proizvodnji ne može biti veći od dvostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik posjeduje,
a u svinjogojskoj proizvodnji ne može biti veći od četverostrukog broja plotkinja koji poljoprivrednik
posjeduje.
Intenzitet potpore
Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, a najviši iznos potpore kojeg korisnik može
ostvariti je:
u govedarskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna,
u svinjogojskoj proizvodnji do 10.000,00 kuna i
u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 5.000,00 kuna.
Mjera 3c. Potpora za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu
Korisnik potpore
Korisnik potpore je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili trgovačko društvo.
Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno proizvodnja se
mora odvijati na području Županije.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
Potpora se odobrava za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine, te kupovinu uzgojno
valjanih grla u stočarstvu.
Uzgojno valjane junice za proizvodnju mlijeka moraju biti steone 5 i više mjeseci. Junice moraju biti
upisane u središnji popis koji vodi Hrvatska poljoprivredna agencija kojim se potvrđuje da su uzgojno
valjane i iz vlastitog uzgoja, odnosno da su uzgojno valjane ako se radi o kupovini. Korisnik potpore
obvezan je držati životinje za koje je ostvario potporu minimalno 3 godine od dana ostvarivanja
potpore, osim u slučaju više sile.
Kupovina uzgojno valjanih junica za proizvodnju u sustavu krava - tele nije prihvatljiv trošak.
Intenzitet potpore za uzgoj i držanje uzgojno valjanih grla u stočarstvu
Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječnih pasmina odobrava se u iznosu od
2.000,00 kuna po grlu, a ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan
podnošenja zahtjeva potpora se uvećava za 50%. Korisnik najviše može godišnje ostvariti potporu za
10 junica.
Intenzitet potpore za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu
Intenzitet potpore za kupovinu uzgojno valjanih grla je do 30% prihvatljivih troškova, i može iznositi:
u govedarskoj proizvodnji do 2.000,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 20.000,00 kuna po
korisniku,
u svinjogojskoj proizvodnji do 600,00 kuna po grlu, a ukupno najviše do 10.000,00 kuna po
korisniku i
u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji do 300,00 kuna za ženska grla i do 800,00 kuna za muška
grla, a ukupno najviše do 5.000,00 kuna po korisniku.
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Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva
intenzitet potpore je do 40% prihvatljivih troškova, a najviše ukupno po korisniku u govedarskoj
proizvodnji 26.000,00 kuna, u svinjogojskoj proizvodnji 14.000,00 kuna, te u ovčarskoj i kozarskoj
proizvodnji 7.000,00 kuna.
Mjera 3d. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka
Korisnik potpore
Korisnik potpore je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili zadruga i bavi se proizvodnjom mlijeka.
Korisnik potpore mora imati prebivalište ili sjedište na području Županije, odnosno proizvodnja se
mora odvijati na području Županije.
Kratki opis intenzitet potpore
Potpora se odobrava korisniku kojem je 95% ukupne godišnje proizvodnje mlijeka I. razreda kvalitete
prema propisima kojima je uređen sastav sirovog mlijeka.
Potpora će se odobriti kako slijedi:
za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 40.000 do 50.000 kilograma do
2.000,00 kuna
za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 30.000 do 40.000 kilograma do
3.000,00 kuna
za proizvodnju mlijeka u proteklih 12 mjeseci u količini od 5.000 do 30.000 kilograma do
5.000,00 kuna.
Intenzitet potpore
Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva
intenzitet potpore uvećava se za 20%.
Mjera 3e. Potpora za dobrobit životinja
Korisnik potpore
Korisnik potpore je poljoprivrednik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo, obrt ili zadruga, a posjeduje:
u govedarskoj proizvodnji do 30 plotkinja,
u svinjogojskoj proizvodnji do 60 plotkinja,
u ovčarskoj proizvodnji do 200 plotkinja i
u kozarskoj proizvodnji do 200 plotkinja.
Korisnik potpore mora imati prebivalište ili sjedište na području Županije, odnosno proizvodnja se
mora odvijati na području Županije.
Kratki opis i prihvatljivi troškovi
Potpora se odobrava korisniku koji u stočarskoj proizvodnji životinjama osigurava uvjete za zaštitu i
dobrobit životinja.
Prihvatljivi troškovi su troškovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije farme i opreme koja je u
funkciji farme, osiguravanja stalnog izvora kvalitetne vode, kontrola kvalitete hrane, prevencija,
kontrola i liječenje mastitisa, osiguravanja kvalitetnije mikroklime, osiguravanje prostornih uvjeta za
prašenje krmača i troškovi nabave električnog pastira s potrebnom opremom.
Intenzitet potpore
Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik
potpore stariji od 18 godina, a mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do
70% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kuna.".
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IV.
Ova Izmjena i dopune Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulin
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Prilog

ODREDBE PROGRAMA POTPORA U
POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. GODINE
ČIJE SE IZMJENE I DOPUNE PREDLAŽU

I.

1.
2.
3.
3a.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Program obuhvaća sljedeće mjere potpore:
Potpora mladim poljoprivrednicima,
Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode,
Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,
Potpora za očuvanje tradcionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda
Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,
Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,
Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje,
Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih
proizvoda,
Potpora za manifestacije,
Potpora za uređenje ruralnog prostora.

II.
Mjere potpora pod točkama od 1. do 3a. su potpore male vrijednosti u poljoprivrednom
sektoru i usklađene su s Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u
poljoprivrednom sektoru ("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i
dodjeljuju se korisnicima koji se bave poljoprivrednom 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.
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