
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., 16/09. i 2/13.) u svezi sa 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 17. ožujka 2017. godine 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA 
 

dodjele potpora iz Proračuna 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 
 

I. 
 

U Planu dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini ("Županijski glasnik" broj 11/16. i 1/17.) u točki I. u tabelarnom pregledu 

iza "Potpore klasterima i drugim oblicima udruživanja poduzetnika" dodaju se nove potpore "Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju" u sljedećem tekstu: 
 

Naziv potpore 
Pravni temelj 

dodjele 
Namjena Korisnici 

Raspoloživi 

ukupni iznos 

Iznos potpore 

u kn 
Način dodjele 

Plan. datum 

prijave 

POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 

Potpora mladim 

poljoprivrednicima 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za prihvatljive troškove koji će 

rezultirati modernizacijom 

proizvodnog procesa i/ili 

povećanjem proizvodnog 

kapaciteta kroz povećanje 

standardnog ekonomskog 

rezultata 
 

mladi 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo ili 

obrt za obavljanje 

poljoprivredne 

djelatnosti 

500.000,00  do 50% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

70.000,00 

 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 1.12. 

Potpora 

oštećenicima u 

slučaju 

elementarne 

nepogode 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za nastalu štetu na objektima u 

kojima se odvija poljoprivredna 

proizvodnja, na poljoprivrednoj 

mehanizaciji i opremi, a za koju 

nije proglašena elementarna 

nepogoda 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo ili 

obrt za obavljanje 

poljoprivredne 

djelatnosti 

100.000,00 do 25% od 

ukupno 

utvrđene štete 

prema 

dokumentaciji 

nadležnih 

tijela, a najviše 

do 10.000,00 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 1.12. 
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Potpora za 

kontrolu plodnosti 

tla na 

poljoprivrednim 

gospodarstvima 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za trošak analize tla i preporuke 

za gnojidbu  

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo, obrt, 

mikro, mali i 

srednji poduzetnik 

upisan u Upisnik 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

700.000,00 40% od cijene 

jedne analize 

tla i preporuke 

za gnojidbu, a 

najviše do 

2.000,00 

 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 1.12. 

Potpora za 

istraživačke 

projekte u 

poljoprivredi 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za troškove pripreme i provedbe 

istraživačkog projekta 

primjenjivog na poljoprivrednim 

gospodarstvima 

pravna osoba 

registrirana za 

znanstvene, 

odnosno 

istraživačke radove 

200.000,00 do 100% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

20.000,00 

 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 1.12. 

Potpora 

poljoprivrednicima 

za ulaganja u 

preradi 

poljoprivrednih 

proizvoda 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za prihvatljive troškove koji će 

rezultirati povećanjem, 

modernizacijom i unaprjeđenjem 

prerade poljoprivrednih 

proizvodnje na poljoprivrednom 

gospodarstvu koje se bavi 

primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom 

 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo, obrt, 

mikro, mali i 

srednji poduzetnik 

upisan u Upisnik 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

1.500.000,00 do 50% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

30.000,00. 

Ukoliko je 

korisnik 

potpore stariji 

od 18 god. i 

mlađi od 40 

god. intenzitet 

potpore je do 

70%, a najviše 

do 40.000,00 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 1.12. 
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Potpora za 

promotivne mjere u 

korist 

poljoprivredne 

proizvodnje 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za troškove organizacije i 

sudjelovanje na manifestacijama 

koje su od značaja za razvoj 

poljoprivredne proizvodnje, 

autohtonih proizvoda i očuvanje 

tradicije 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo, obrt, 

mikro, mali i 

srednji poduzetnik 

upisan u Upisnik 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

500.000,00 do 100% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

10.000,00 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 1.12. 

Potpora za 

sudjelovanje u 

programima 

kvalitete i stvaranja 

robne marke 

poljoprivrednih 

proizvoda 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za troškove pripreme i provedbe 

postupka utvrđivanje kvalitete i 

stvaranja robne marke pojedinog 

poljoprivrednog ili 

prehrambenog proizvoda 

proizvođač 

poljoprivrednih 

proizvoda i 

sektorska udruženja 

poljoprivrednika 

registrirana kao 

udruge, zadruge, 

klasteri i slično 

600.000,00 do 100% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

30.000,00 

 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 1.12. 

Potpora za 

manifestacije 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za organizaciju i sudjelovanje na 

manifestacijama koje su 

povezane s poljoprivrednom 

proizvodnjom, autohtonim 

proizvodima, očuvanjem 

tradicije i kulturne baštine 

jedinica lok. 

samoup., ustanova, 

znanstvena i 

obrazovna 

institucija, udruga 

registrir. za očuv. 

trad. i kulturne 

baštine, te druge 

fizičke i prave 

osobe 

600.000,00 do 50% 

prihvatljivih 

troškova 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 15.12. 

Potpora za 

uređenje ruralnog 

prostora 

 
 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za izgradnju i održavanje ruralne 

infrastrukture, poboljšanje 

komunikacijskih veza unutar 

ruralnog prostora popravkom i 

izgradnjom putne mreže 

 

jedinice lokalne 

samouprave s 

područja Županije 

500.000,00 do 50% 

prihvatljivih 

troškova  

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.3. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 1. 12. 
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- u tabelarnom pregledu mijenja se red pod nazivom "Potpore za unošenje divljači u zajednička lovišta", tako da glasi: 

 

 

- u tabelarnom pregledu mijenja se red pod nazivom "Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu", tako da glasi: 

 

Potpore za 

autohtonu eno i 

gastro ponudu 

Odluka o potporama 

u ruralnom turizmu 

na području Osječko-

baranjske županije  

za opskrbu 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 

iznosa od 

10.000,00 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na javni 

poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.02. do 

utroška 

sredstava 

Proračuna za 

tu namjenu, a 

najkasnije do 

31.10. 

Potpore za 

unošenje divljači u 

zajednička lovišta 

Odluka o potporama 

za unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije  

za unošenje divljači u zajedničko 

lovište (kavezno uzgojenih 

divljih zečeva starosti 7-8 

mjeseci i fazanske divljači iz 

umjetnog uzgoja) 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

60.000,00 do 50% 

opravdanih 

troškova, a 

najviše do 

10.000,00 

Rješenjem 

župana po 

podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 31.10.  
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- u tabelarnom pregledu iza "Potpore za unošenje divljači u zajednička lovišta" dodaju se nove potpore "Potpore za zaštitu šuma od divljači" i "Potpore za 

pokriće troškova isplate šteta od divljači", tako da glase: 

 

Potpore za zaštitu 

šuma od divljači 

Odluka o potporama 

za unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije 

za kupnju materijala za zaštitu 

šuma od divljači, izvedene 

radove u sprječavanju šteta od 

divljači na šumi i drugi troškovi 

nastali zaštitom šuma od divljači 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

200.000,00 do 50% 

opravdanih 

troškova, a 

najviše do 

20.000,00 

Rješenjem 

župana po 

podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 31.10. 

Potpore za pokriće 

troškova isplate 

šteta od divljači 

Odluka o potporama 

za unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije 

za isplatu šteta nastalih u 

prometu na području Županije 

naletom vozila na divljač, a koje 

su isplaćene temeljem 

pravomoćne sudske presude 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

100.000,00 do 50% 

opravdanih 

troškova, a 

najviše do 

10.000,00 

Rješenjem 

župana po 

podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 31.10. 
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II. 

 

Ove Izmjene i dopune Plana bit će objavljene u "Županijskom glasniku" te na internetskim 

stranicama Županije. 

 

 

 

Klasa: 402-01/17-01/12 

Urbroj: 2158/1-01-02-17-2 

 

Osijek, 17. ožujka 2017. 

 

 

 

 Župan 

 

 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 

 


