REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 320-01/16-01/05
Ur.broj:2196/1-01-16-6
Vinkovci, 21. lipnja 2016.

Temeljem čl. 66. Zakona o poljoprivredi, („Narodne novine“ broj 30/15),
čl. 5. Programa potpore poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije
za 2016-2020. god. koje je donijela Županijska skupština na svojoj sjednici
održanoj 25. veljače 2016. god., čl. 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije
(„Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 4/13), donosim

Pravilnik o provedbi Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarskosrijemske županije 2016.-2020g.

Članak 1.
Ovim Pravilnikom se definiraju načini, uvjeti, kriteriji, postupak dodjele, te prava
i obveze korisnika županijskih potpora iz Programa potpora poljoprivredi na
području Vukovarsko-srijemske županije za 2016. – 2020. godine
Članak 2.
Vukovarsko-srijemska županija će dati novčanu potporu za slijedeće Mjere:
1. Mjera 1: Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje
2. Mjera 2: Unapređenje poljoprivredne infrastrukture
3. Mjera 3: Potpora jačanju poljoprivrednoga sektora i ruralnoga razvoja
stjecanjem znanja i vještina
4. Mjera 4: Poticanje za kandidiranje na EU fondove
5. Mjera 5: Sufinanciranje kamata
6. Mjera 6: Sakupljanje animalnoga otpada i suzbijanje i životinjskih i biljnih
bolesti
7. Mjera 7 : Sufinanciranje analiza i popravka poljoprivrednog zemljišta

Članak 3.
Korisnici ovog Programa jesu:
1.
2.
3.
4.

poljoprivredna gospodarstva
udruženja poljoprivrednih proizvođača
pravne osobe registrirane za veterinarske djelatnosti
akreditirani laboratoriji za analizu tla

U smislu tumačenja stavka 1. točke 1. ovog članka, poljoprivredno
gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a
djeluje kao obrt, zadruga ili trgovačko društvo, ako je registrirano za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo i upisano je u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava.
U smislu tumačenja stavka 1. točke 2. ovog članka,
poljoprivrednih proizvođača definirano je Zakonom o udrugama.

udruženja

U smislu tumačenja stavka 1. točke 3. ovog članka pravne osobe
registrirane za veterinarske djelatnosti su one pravne osobe koje imaju pravo
provođenja veterinarskih djelatnosti sukladno mjerama ovog Programa.
U smislu tumačenja stavka 1. točke 4. ovog članka su oni akreditirani
laboratoriji za analizu tla koji su akreditirani od stane Hrvatske akreditacijske
agencije.
Članak 4.
Korisnici moraju ispunjavati opće i posebne kriterije za sve mjere. Opći kriteriji
su:1. Upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
2. imati sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije
3. nema dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
4. nema dugovanja prema državnom proračunu
5. nema dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna
Dodatni kriteriji su navedeni po mjerama u članku 7. do 13.

Članak 5.
Sredstva za potpore iz članka 2. ovog Pravilnika osiguravaju se u Proračunu
Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 6.
Pojedina županijska potpora se korisnicima isplaćuje nakon obavljene radnje i /ili
dobivanja određene dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do
konca tekuće godine odnosno do 31. prosinca.
Članak 7.
Mjera 1: Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje
Korisnici potpore su:
1. poljoprivredna gospodarstva
2. udruženja poljoprivrednih proizvođača
Potpora će se odobriti korisniku za operacije:
A) edukaciju i stručna usavršavanja/stjecanje znanja i vještina
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 75 % od
ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 3.000 kn po korisniku
godišnje.
Dodatni kriterij za korisnike:
1.minimano srednja stručna sprema ili
osposobljavanju iz područja poljoprivrede.

potvrda

o

završenom
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Članak 8.
Mjera 2: Unapređenje poljoprivredne infrastrukture
Korisnici potpore su:
1. poljoprivredna gospodarstva
2. udruženja poljoprivrednih proizvođača
Potpora će se odobriti korisniku za operacije:
A) izrada projektno tehničke dokumentacije
B) izvedba radova na unaprjeđenju poljoprivredne infrastrukture
Maksimalan iznos sredstava za operaciju A po jednom korisniku iznosi do 50 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000 kn po korisniku
godišnje.
Maksimalan iznos sredstava za operaciju B po jednom korisniku iznosi do 50 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 30.000 kn po korisniku
godišnje.

Dodatni kriterij za korisnike:
1.korisnik mora imati već postojeću poljoprivrednu proizvodnju ili legalni
gospodarski objekt.
Članak 9.
Mjera 3: Potpora jačanju poljoprivrednoga sektora i ruralnoga razvoja stjecanjem
znanja i vještina
Korisnici potpore su:
1. poljoprivredna gospodarstva
2. udruženja poljoprivrednih proizvođača
Potpora će se odobriti korisniku za operacije:
A) sufinanciranje organiziranja licenciranih radionica za stjecanje znanja i
vještina
Maksimalan iznos sredstava za operaciju A po jednom korisniku iznosi do 75 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do a najviše do 35.000 kn po
korisniku godišnje.
Dodatni kriterij za korisnike:
1.korisnici moraju biti legalni proizvođači poljoprivredne djelatnosti s minimalnim
prihodima od 50.000,00 godišnje.
Članak 10.
Mjera 4: Poticanje za kandidiranje na EU fondove
Korisnici potpore su:
1. poljoprivredna gospodarstva
2. udruženja poljoprivrednih proizvođača
Potpora će se odobriti korisniku za operacije:
A) sufinanciranje troška dokumentacije potrebne za kandidiranje na EU
fondove
B) sufinanciranje drugih prihvatljivih troškova koji prethode izradi
dokumentacije potrebne za kandidiranje na EU fondove
Maksimalan iznos sredstava za operaciju A po jednom korisniku iznosi do 50 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 10.000 kn po korisniku
godišnje.

Maksimalan iznos sredstava za operaciju B po jednom korisniku iznosi do 50 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 5.000 kn po korisniku
godišnje.
Dodatni kriterij za korisnike:
1.korisnici moraju imati minimalno 5 uvjetnih grla.
Članak 11.
Mjera 5: Sufinanciranje kamata
Korisnici potpore su:
1.poljoprivredna gospodarstva
Potpora će se odobriti korisniku za operacije:
Sufinanciranje kamata kreditnog zaduženja
Potpora za ovu mjeru odobrava se do 3%-tna poena od ugovorene kamate s
komercijalnom bankom, a u maksimalnom iznosu do 30.000 kn sufinancirane
kamate godišnje.
Članak 12.
Mjera 6: Sakupljanje animalnoga otpada i suzbijanje i životinjskih i biljnih bolesti
Korisnici potpore su:
Pravne osobe registrirane za veterinarske djelatnosti
Potpora će se odobriti korisniku za operacije:
A) sufinanciranje troška sakupljanja animalnoga otpada
B) sufinanciranje troškova suzbijanje životinjskih i biljnih bolesti
Maksimalan iznos sredstava za operaciju A po jednom korisniku iznosi do 20 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 20.000 kn po korisniku
godišnje.
Maksimalan iznos sredstava za operaciju B po jednom korisniku iznosi do 100 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 50.000 kn po korisniku
godišnje.
Dodatni kriterij za korisnike:
1.korisnici moraju biti upisani u jedinstveni registar domaćih životinja i imati
valjano označene životinje.
Članak 13.
Mjera 7: Sufinanciranje analiza i popravka poljoprivrednog zemljišta

Korisnici potpore su:
1.poljoprivredna gospodarstva
2. akreditirani laboratoriji za analizu tla
Potpora će se odobriti korisniku za operacije:
A) sufinanciranje kemijskih analiza poljoprivrednog zemljišta
B) sufinanciranje popravka poljoprivrednog zemljišta kalcizacijom
C) sufinanciranje popravka poljoprivrednog zemljišta sideracijom
Maksimalan iznos sredstava za operaciju A do 40 pojedinačnih uzoraka po
jednom korisniku, a najviše do 15.000 kn po korisniku godišnje.
Maksimalan iznos sredstava za operaciju B po jednom korisniku iznosi do 50 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000 kn po korisniku
godišnje.
Maksimalan iznos sredstava za operaciju C po jednom korisniku iznosi do 100 %
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 15.000 kn po korisniku
godišnje.
Dodatni kriterij za korisnike:
1.korisnici moraju imati parcele upisane u arkodu na poplavljenim područjima u
administrativnim općinama Gunja, Drenovci i Vrbanja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Postupak dodjele potpora za projekte iz članka 2. ovog Programa provodi
Povjerenstvo za potpore poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske
županije 2016.-2020. (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 15.
Povjerenstvo imenuje
predsjednik i 4 člana.
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Članak 16.
U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
-odlučuje o objavi javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora
po mjerama
-propisuje oblik obrasca zahtjeva za dodjelu potpora za svaku pojedinu mjeru iz
članka 2. ovog Programa,

-razmatra podnesene zahtjeve s dokumentacijom i utvrđuje ispunjavaju li uvjete
za potporu
-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 17.
Bespovratna županijska potpora dodjeljuje dodjeljuju se na temelju provedenog
natječaja temeljem kriterija propisanih ovog Pravilnika.
Natječaj raspisuje Povjerenstvo sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim ovim
Programom.
Članak 18.
Povjerenstvo provodi natječaj, te nakon provjere prijavljene dokumentacije
prijedlog liste o sufinanciranju i davanju potpore daje županu Vukovarskosrijemske županije na utvrđivanje.
Po utvrđivanju liste, odobrena novčana sredstva doznačavaju se na žiro račun
korisnika županijske potpore odnosno podnositelja zahtjeva.

Članak 19.
Ukoliko je korisnik županijske potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio
neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne
odgovara njegovom stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za
tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih
županijskih potpora i donacija u narednih 5 godina.
Ukoliko je korisniku županijske potpore u tekućoj godini, pogreškom isplaćen viši
iznos potpore ili donacije od stvarnog potrebnog, dužan je u roku od 8 dana od
primljene obavijesti o pogrešci, viši iznos isplaćene potpore vratiti u Županijski
proračun. Ako korisnik nije izvršio povrat novca biti će isključen iz svih
županijskih potpora i donacija u poljoprivredi u narednih 5 godina.

ŽUPAN
Božo Galić, dipl.ing.

