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Temeljem čl.66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), čl. 
1. i 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne 
novine“ broj 26/15), čl. 5. Programa potpore udruženjima poljoprivrednih 
proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016-2020. god. koji 
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 udruženjima poljoprivrednih 
proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016.-2020. 

godine 
 
 

Članak 1. 
Ovim Pravilnikom se definiraju korisnici, kriteriji, te prava i obveze 

korisnika županijskih potpora  iz Programa potpora udruženjima poljoprivrednih 
proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije za 2016. – 2020. 
godine. 

 
Članak 2. 

Vukovarsko-srijemska županija će dati novčanu potporu za slijedeće 
aktivnosti: 

Mjera 1. Poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača i rada njihovih 
asocijacija 
Operacija A) sufinanciranje osnivanja udruženja poljoprivrednih proizvođača. 
Operacija B) sufinanciranje osnivanja klastera. 
Operacija C) sufinanciranje rada udruženja poljoprivrednih proizvođača i njihovih 
asocijacija. 
 

Članak 3. 
Korisnici ovog Programa jesu: 

a) udruženja poljoprivrednih proizvođača  
b) klasteri registrirani za poljoprivrednu proizvodnju. 

 



Članak 4. 
Korisnici moraju ispunjavati opće i posebne kriterije.  

 
Opći kriteriji su: 

1. imati sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije 
2. upisani u odgovarajući registar/Upisnik 
3. upisani u registar neprofitnih organizacija 

    4.  nema dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije 
    5.  nema dvostrukog financiranja projekata iz županijskog proračuna 
    6.  aktivni račun nije u blokadi   
 
Posebni kriteriji su: 

1. sredstva za rad korisnicima mogu se ostvariti nakon registracije udruge ili 
klastera.  

2. sredstva se dodjeljuju korisnicima koji imaju najmanje deset (10) članova.   
3. sredstva se dodjeljuju korisnicima koji podnesu zahtjev najkasnije godinu 

dana nakon registracije Udruge ili klastera. 
 
 

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 30. studenog tekuće godine. 
      

Članak 7. 
  
Potpora će se odobriti korisniku za operacije:  
 
A)sufinanciranje osnivanja udruženja poljoprivrednih proizvođača 
 
Potpora se odobrava korisnicima do 50%, a u iznosu maksimalno do 20.000,00 
kuna za troškove osnivanja i registracije.  
 
 
B)sufinanciranje osnivanja klastera 
 
Potpora se odobrava korisnicima do 50% a u iznosu maksimalno do 20.000,00 
kuna za troškove osnivanja i registracije. 
 
 
C)sufinanciranje rada udruženja poljoprivrednih proizvođača i njihovih asocijacija 
 
Potpora se odobrava korisnicima do 50% a u iznosu maksimalno do 20.000,00 
kuna za sljedeće aktivnosti: 
 

- organizacija i sudjelovanje na manifestacijama 
- organizacija i sudjelovanje na stručnim edukacijama 
- izrada promotivnih materijala 



 
Članak 8. 

Postupak dodjele potpora za aktivnosti iz ovog  Pravilnika provodi 
Povjerenstvo za provedbu Programa potpora udruženjima poljoprivrednih 
proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije 2016.-2020. (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo). 
 

Članak 9. 
Povjerenstvo imenuje župan Vukovarsko-srijemske županije, a čine ga 

predsjednik i 4 člana. 
 

Članak 10. 
U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

-odlučuje o objavi javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora  
-propisuje oblik obrasca zahtjeva za dodjelu potpora  
-razmatra podnesene zahtjeve s dokumentacijom i utvrđuje ispunjavaju li uvjete 
za  potporu  
-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom. 
 

Članak 11. 
Bespovratna županijska potpora dodjeljuje se na temelju provedenog 

javnog poziva temeljem općih i posebnih kriterija propisanih ovim Pravilnikom. 
Javni poziv raspisuje Povjerenstvo sukladno kriterijima utvrđenim ovim 

Pravilnikom.  
 

Članak 12. 
Povjerenstvo provodi natječaj, te nakon provjere prijavljene 

dokumentacije prijedlog odabranih korisnika potpore daje županu Vukovarsko-
srijemske županije na potvrđivanje. 

Po utvrđivanju liste, odobrena novčana sredstva doznačavaju se na žiro 
račun korisnika županijske potpore odnosno podnositelja zahtjeva.  

Korisnici županijske potpore dužni su do 31. prosinca tekuće godine 
dostaviti izvješće o izvršenim aktivnostima s pripadajućom financijskom 
dokumentacijom.  

   
Članak 13. 

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 stvarno potrebnog, dužan je u roku od 
8 dana od primljene obavijesti o pogrešci, viši iznos isplaćene potpore vratiti u 
Županijski proračun. 

Ukoliko 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. 


