
 Temeljem 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 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. i 16/09.), 
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.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 30. sjednici 27. 
veljače 2013. godine 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o provedbi projekta "Unaprjeđenje 
genetskog potencijala u stočarstvu" na 
području Osječko-baranjske županije 

u 2013. godini 
 
 

I. 
 

Skupština prihvaća provedbu projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na 
području Osječko-baranjske županije u 2013. 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 Osječko-
baranjske županije za 2013. godinu u Razdjelu 5 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Glava 
1 Poljoprivreda, Program: Razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede, Potprogram: Poticanje stočarske 
proizvodnje, Projekt: 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. 
 
 

IV. 
 
 Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije. 



V. 
 
 Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 320-01/13-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
Osijek, 27. veljače 2013. 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Josip Salapić, v.r. 


