
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 2. i 10. 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.) u svezi s člankom 11. i 12. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i člankom 7. Zakona o 

sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 14. rujna 2016. godine 
 

 

 

IZMJENE I DOPUNU PLANA 
 

dodjele potpora iz Proračuna 

Osječko-baranjske županije u 2016. godini 
 

 

I. 
 

U Planu dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini ("Županijski glasnik" broj 1/16. i 3/16.) te od 20. srpnja 2016. godine 

u točki I.: 

- u Razdjelu "Druge potpore za javne namjene" mijenja se "Potpore za dobrovoljna vatrogasna društva", namjena za organiziranje i sudjelovanje na 

nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima i drugim vatrogasnim manifestacijama, tako da glasi: 
 

Naziv potpore 
Pravni temelj 

dodjele 
Namjena Korisnici 

Raspoloživi 

ukupni iznos 

Iznos potpore u 

kn. 
Način dodjele 

Plan. datum 

prijave 

 

Potpore za 

dobrovoljna 

vatrogasna 

društva 

članak 11. 

Odluke o 

izvršavanju 

Proračuna 

Osječko-

baranjske 

županije za 

2016. godinu - 

Žgl. 11/15., 

3/16. i 5/16. i 

točka IV. 

Provedbenog 

plana 

unaprjeđenja 

zaštite od požara 

za područje 

Osječko-

baranjske 

županije za 

2016. godinu - 

Žgl. 15/15. 

za organiziranje i 

sudjelovanje na 

nacionalnim i 

međunarodnim 

vatrogasnim 

natjecanjima i drugim 

vatrogasnim 

manifestacijama 

dobrovoljna 

vatrogasna 

društva 

40.000,00 od 1.000,00 

do 3.000,00 

Rješenjem 

župana po 

podnesenoj 

zamolbi i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 25.01. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za tu 

namjenu 

http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2015/383_odluka_o_izvrsavanju_proracuna_osjecko_baranjske_zupanije_za_2016.pdf
http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2015/466_provedbeni_plan_unaprjedjenja_zastite_od_pozara_za_podrucje_obz_za_2016.pdf
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- u Razdjelu "Potpore u ruralnom turizmu" mijenjaju se "Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu" i "Potpore za organizaciju i sudjelovanje na 

manifestacijama, tako da glase: 

 

Naziv potpore 
Pravni temelj 

dodjele 
Namjena Korisnici 

Raspoloživi 

ukupni iznos 

Iznos potpore u 

kn. 
Način dodjele 

Plan. datum 

prijave 

 

Potpore za 

autohtonu eno i 

gastro ponudu 

Odluka o 

potporama u 

ruralnom 

turizmu na 

području 

Osječko-

baranjske 

županije - Žgl. 

6/15. 

za snabdijevanje 

poljoprivrednim 

proizvodima od 

lokalnih 

poljoprivrednih 

proizvođača 

pružatelji 

ugostiteljskih i 

turističkih 

usluga u 

ruralnom 

turizmu koji se 

snabdijevaju 

poljoprivrednim 

proizvodima od 

lokalnih 

poljoprivrednih 

proizvođača 

150.000,00 do 50% iznosa 

plaćenih računa 

za kupovinu 

poljopriv. 

proizvoda od 

lokalnih 

poljopriv. 

proizvođača, a 

najviše do 

5.000,00 kn 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 3.10. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za tu 

namjenu, a 

najkasnije do 

31.10.  

Potpore za 

organizaciju i 

sudjelovanje na 

manifestacijama 

Odluka o 

potporama u 

ruralnom 

turizmu na 

području 

Osječko-

baranjske 

županije - Žgl. 

6/15. 

za organizaciju i/ili 

sudjelovanje na 

manifestacijama koje 

su od značaja za razvoj 

ruralnog turizma i 

predstavljanje 

turističkih potencijala 

Županije, kojima se 

promiče i predstavlja 

Županija kao aktivni 

sudionik u razvoju 

ruralnog turizma, a 

osobito za organizaciju 

i sudjelovanje: 

- na sajmovima i 

izložbama, 

OPG, obrti i 

trgovačka 

društva 

registrirani za 

pružanje 

ugostiteljskih i 

turističkih 

usluga u 

ruralnom 

turizmu; udruge 

registrirane za 

djelatnosti 

povezane uz 

selektivne 

oblike ruralnog 

turizma; druge 

200.000,00 do 50% 

prihvatljivih 

troškova 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za tu 

namjenu, a 

najkasnije do 

31.10.  

http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2015/140_odluka_o_potporama_u_ruralnom_turizmu_na_podrucju_obz.pdf
http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2015/140_odluka_o_potporama_u_ruralnom_turizmu_na_podrucju_obz.pdf
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- na znanstveno-

stručnim skupovima 

- na festivalima, 

smotrama, natjecanjima 

i drugim srodnim 

manifestacijama 

fizičke i pravne 

osobe koje 

imaju 

prebivalište 

odnosno sjedište 

na području 

Županije 

 

- Razdjel "Potpore za unaprjeđenje lovstva" mijenja se, tako da glasi: 

Naziv potpore 
Pravni temelj 

dodjele 
Namjena Korisnici 

Raspoloživi 

ukupni iznos 

Iznos potpore 

u kn. 
Način dodjele 

Plan. datum 

prijave 

 

Potpore za 

unaprjeđenje 

lovstva 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na 

području 

Osječko-

baranjske 

županije - Žgl. 

2/14., 2/16. i 

3/16. 

za unaprjeđenje lovne 

infrastrukture i nabavu 

opreme za 

sprječavanje šteta od 

divljači 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

70.000,00 50% od ukupne 

vrijednosti 

ulaganja, a 

najviše do 

5.000,00 kn 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.04. do 

utroška 

sredstava 

Proračuna 

Županije za tu 

namjenu, a 

najkasnije do 

31.10.  

Potpore za 

razvojne 

projekte iz 

područja 

lovstva 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na 

području 

Osječko-

baranjske 

županije - Žgl. 

2/14., 2/16. i 

3/16. 

za 

- opremanje hladnjača 

za prihvat mesa 

divljači 

- kupovinu zemljišta 

za osnivanje remiza za 

divljač 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

300.000,00 50% od ukupne 

vrijednosti 

izvršenog 

ulaganja, a 

najviše do 

50.000,00 kn za 

hladnjače, a 

10.000,00 kn za 

remize 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.04. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za tu 

namjenu, a 

najkasnije do 

31.10.  

http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2014/051-Odluka%20o%20potporama%20za%20unaprje%C4%91enje%20lovstva%20na%20podru%C4%8Dju%20Osje%C4%8Dko-baranjske%20%C5%BEupanije.pdf
http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2014/051-Odluka%20o%20potporama%20za%20unaprje%C4%91enje%20lovstva%20na%20podru%C4%8Dju%20Osje%C4%8Dko-baranjske%20%C5%BEupanije.pdf
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Potpore za 

unaprjeđenje 

lovnog turizma 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na 

području 

Osječko-

baranjske 

županije - Žgl. 

2/14., 2/16. i 

3/16. 

Za 

- izgradnju, 

rekonstrukciju i 

adaptaciju objekata 

namijenjenih lovnom 

turizmu 

- opremanje i uređenje 

objekta namijenjenog 

lovnom turizmu 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije, 

koji su stekli pravo 

lova 

200.000,00 50% od ukupne 

vrijednosti 

izvršenog 

ulaganja, a do 

najviše 

30.000,00 kn 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.04. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za tu 

namjenu, a 

najkasnije do 

31.10.  

Potpore za 

sudjelovanje na 

sajmovima i 

manifestacijama 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na 

području 

Osječko-

baranjske 

županije - Žgl. 

2/14., 2/16. i 

3/16. 

Za organizaciju i 

sudjelovanje na 

sajmovima, 

festivalima, smotrama, 

natjecanjima i drugim 

sličnim 

manifestacijama od 

značaja za razvoj i 

unaprjeđenje lovstva, 

te predstavljanje 

Županije kao aktivnog 

sudionika u razvoju 

lovstva 

pravne osobe koje 

su organizatori i 

sudionici 

manifestacija koji 

imaju prebivalište, 

odnosno sjedište na 

području Županije 

80.000,00 do 50% 

opravdanih 

troškova 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.04. do 

utroška 

sredstava 

Proračuna 

Županije za tu 

namjenu, a 

najkasnije do 

31.10.  

Potpora za 

unošenje 

divljači u 

zajednička 

lovišta 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na 

području 

Osječko-

baranjske 

županije - Žgl. 

2/14., 2/16. i 

3/16. 

Za unošenje divljači u 

zajedničko lovište  

(kavezno uzgojenih 

divljih zečeva starosti 

7-8 mjeseci i fazanske 

divljači iz umjetnog 

uzgoja) 

lovačka društva 

koja su članovi 

Lovačkog saveza 

Osječko-baranjske 

županije, a u čijim 

je 

lovnogospodarskim 

osnovama utvrđen 

smanjen broj 

zečeva i fazanske 

divljači 

200.000,00 Do 50% 

opravdanih 

troškova, a 

najviše do 

200.000,00 kn 

Rješenjem 

župana po 

podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 11.6. do 

utroška 

sredstava 

Proračuna 

Županije za tu 

namjenu, a 

najkasnije do 

31.10. 

http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2014/051-Odluka%20o%20potporama%20za%20unaprje%C4%91enje%20lovstva%20na%20podru%C4%8Dju%20Osje%C4%8Dko-baranjske%20%C5%BEupanije.pdf
http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2014/051-Odluka%20o%20potporama%20za%20unaprje%C4%91enje%20lovstva%20na%20podru%C4%8Dju%20Osje%C4%8Dko-baranjske%20%C5%BEupanije.pdf
http://www.obz.hr/hr/pdf/glasnik/2014/051-Odluka%20o%20potporama%20za%20unaprje%C4%91enje%20lovstva%20na%20podru%C4%8Dju%20Osje%C4%8Dko-baranjske%20%C5%BEupanije.pdf
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II. 

 

Ove Izmjene i dopuna Plana bit će objavljene u "Županijskom glasniku" te na internetskim stranicama Županije. 

 

 

 

Klasa: 402-01/16-01/63 

Urbroj: 2158/1-01-02-16-2 

 

Osijek, 14. rujna 2016. 

 

 

 

 

 Župan 

 

 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 

 

 

 

 


