
Temeljem članka 30. točka 13. 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.), Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je na 3. sjednici 25. srpnja 2013. godine 
 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici biljne proizvodnje na 

području Osječko-baranjske županije 
 
 
 

I. 
 

Skupština prihvaća Informaciju o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-
baranjske županije, u tekstu koji su pripremili Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-
baranjske županije, HGK Županijska komora Osijek i Poljoprivredna savjetodavna služba Podružnica 
Osječko-baranjske županije. 
 

Skupština traži da buduća Informacija sadrži i podatke o korisnicima županijskih potpora u 
poljoprivredi (imena / nazive korisnika i iznos sredstava). 
 
 

II. 
 

Skupština ukazuje na činjenicu da tekuća politika državnih tijela odražava nepostojanje 
strategije razvoja poljoprivrede u Republici Hrvatskoj, što je od pogubnog utjecaja na stanje i trendove 
u ovom sektoru gospodarstva. Iz ovog razloga Osječko-baranjska županija upozorava na nužnost 
ubrzavanja aktivnosti na pripremi, donošenju i provedbi navedene Strategije.  
 

S tim u svezi, Skupština izražava zabrinutost zbog izostanka potrebnih aktivnosti vezanih uz 
pripremu i donošenje mjera ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020. godine usklađenih sa 
Zajedničkom poljoprivrednom politikom EU. Skupština ukazuje na nužnost da Ministarstvo 
poljoprivrede Republike Hrvatske aktivnije uključi poljoprivredni sektor i jedinice lokalne i područne 
samouprave u pripremu ovih dokumenata. 
 
 

III. 
 

Nadalje, Skupština ponovno izražava nezadovoljstvo izostankom pripreme i donošenja propisa 
koji će omogućiti uspostavu funkcija robne burze poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj. 
Skupština podsjeća na ulogu robne burze kao regulatora i posrednika između ponude i potražnje kako 
je to iskazano u materijalima i prijedlozima propisa koje je Osječko-baranjska županija u prethodnom 
razdoblju već upućivala nadležnim državnim tijelima. 
 

Do uspostavljanja regulatornih mehanizama u smislu prethodnog stavka, Skupština ukazuje na 
nužnost usklađivanja otkupne cijene pšenice s cijenama na tržištu Europske unije.  
 
 



IV. 
 

Skupština ukazuje na potrebu intenzivnije suradnje znanstvenih institucija i poljoprivrednih 
proizvođača u osposobljavanju za primjenu najnovijih tehnologija i rezultata znanstveno-istraživačkih 
projekata primjenjivih u poljoprivredi koje sufinancira Županija, s ciljem povećanja prinosa i kvalitete 
proizvoda. 
 
 

V. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
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