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 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
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Klasa:320-01/21-01/05 
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           ŽUPAN 
       ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
 
 
PREDMET: Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko- 
                 srijemske županije za razdoblje 2021.-2023. god. 
 
 
  
Poštovani,  

sukladno čl. 36. Zakona o poljoprivredi ( N.N. 118/18, 42/20 i 127/20) 
mjere državne potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju  moraju biti usklađene 
s pravilima Europske unije o državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju. 

S obzirom da su davatelji državne potpore središnja tijela državne uprave, 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svaka pravna osoba koja 
dodjeljuje državne potpore, a sredstva za državne potpore osiguravaju u svom 
proračunu. 

Slijedom navedenog i proizašle obveze ovakvog načina davanja potpora, u 
privitku Vam dostavljamo prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području 
Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2023. god., na razmatranje i 
usvajanje. 
 
 S poštovanjem, 
 
        PROČELNIK 
       Andrija Matić, dipl. ing. 
 
 
 
Dostaviti: 1.Župan 

      2.Županijska Skupština 
               3.Ovaj Odjel 
               4.Pismohrana 
 
 
                        



                              

             REPUBLIKA HRVATSKA 
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 

               ŽUPAN  
 
Klasa: 320-01/21-01/05 
Ur.broj:2196/1-01-21-2 
Vinkovci, 21.siječnja  2021. godine    
 
 
 
 Temeljem čl. 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik 
Vukovarsko-srijemske županije“ broj 3/18) i članka 104. Poslovnika Skupštine 
Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 
županije“ broj 3/18), donosim 
 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

I 
 Prihvaćam prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području 
Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2023. god.  
 

 
II 

 Prijedlog Programa iz  članka 1. ovog Zaključka biti će dostavljen 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
 
 

ŽUPAN 
        Božo Galić, dipl. ing. 
 
 
 
 



                                  PRIJEDLOG 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 
            ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA     

 
 
 Skupština Vukovarsko-srijemske županije na temelju  članka 36. Zakona o 
poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20 i 127/20), članaka  41. 
Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 03/18) i člankom 
64. Poslovnika županijske skupštine („Službeni vjesnik“ broj 3/18), na  sjednici 
održanoj _______2021. god. donosi  
 
          
 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU  
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2021. - 2023. GODINU 

 
 
 

1. OPĆI UVJETI 
Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će 
Vukovarsko-srijemska županija za razdoblje 2021. – 2023. godine dodjeljivati 
potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz 
Proračuna Vukovarsko-srijemska županije za navedeno razdoblje. 

 
 

2. KORISNICI PROGRAMA 
Članak 2. 

 Korisnici mjera ovog Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva 
upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom 
proizvodnjom na području Vukovarsko-srijemske županije. 
 Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao 
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga.  
 Potpore mogu ostvariti pravne osobe (zadruge, mikro poduzeća) koje 
imaju maksimalno 10 zaposlenih. 
 Pravo na potpore poljoprivredna gospodarstva i drugi korisnici ostvaruju 
temeljem vlastitog zahtjeva, a isto traje do iskorištenja sredstava osiguranih u 
Proračunu Vukovarsko-srijemske županije za tekuću godinu. 
 Prihvatljivi korisnici su oni koji ispunjavaju i sljedeće uvjete: 
-imaju podmirene sve dospjele obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji, 
-koji su namjenski utrošili već dodijeljene potpore Vukovarsko-srijemske 
županije u ranijim razdobljima 
- imaju podmirene sve dospjele obveze o kojima evidenciju vodi Porezna uprava 
 
 
 



 
3. NOSITELJ PROGRAMA 

 
                                Članak 3. 

 Nositelj provedbe ovog Programa je Vukovarsko-srijemska županija, 
Upravni odjel za poljoprivredu. 

 
  

4. AKTIVNOSTI, MJERE  
 

     
Članak 4. 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju 
državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije 
(EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u 
poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013.  
 Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Program primjenjuje na 
potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom 
poljoprivrednih proizvoda, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda 
stavljenih na tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno 
vezane uz izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće troškove vezane uz 
izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  
 Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, „poljoprivredni proizvodi“ znači 
proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku 
proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 
104/2000.  
  
Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije br. 1408/2013.  dodjeljuju se 
za mjere kako slijedi: 

I DIO 
1. Mjera 1. Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje 
2. Mjera 2. Potpora mladim poljoprivrednicima 
3. Mjera 3. Unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu 
4. Mjera 4. Postizanje certificiranih standarda 
5. Mjera 5. Sufinanciranje analiza i popravaka poljoprivrednog zemljišta 
 
Ad.1. Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje 
Prihvatljivi troškovi: 
  1.1.izgradnja/rekonstrukcija plastenika 

-potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili rekonstrukciju 
postojećih plastenika min. površine 100 m2 za uzgoj povrća . Potpora 
se ostvaruje za nabavu konstrukcije i pokrova,nabavu opreme  i 
uređaja za proizvodnju:sustava za navodnjavanje i gnojidbu, sustava 
za zagrijavanje i zasjenjivanje, stolova, stalaža i sl. Prihvatljivi su 
troškovi nabave materijala i plaćanje usluga izvođenja radova, a vlastiti 
rad nije prihvatljivi trošak. 

       1.2. nabava opreme i materijala za proizvodnju 



-potpora se može ostvariti za nabavu opreme i uređaja za    
navodnjavanje (bušenje bunara, izgradnja mikroakumulacija, nabava 
spremnika za vodu,pumpi,filtera,cijevi i ostalih elemenata sustava za 
navodnjavanje i gnojidbu), sustava za zagrijavanje i zasjenjivanje , 
stolova i stalaža, folija (PVC,mulch ,agrotekstil i sl.),materijala za 
ograđivanje usjeva i nasada (stupovi,žica,mreža), sustava za obranu od 
tuče (stupovi, mreža i dr.). 

         1.3.restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada 
     -potpora se  može ostvariti za nabavu certificiranih voćnih sadnica za  
     zamjenu oštećenih ili starih intenzivnih voćnjaka , te zamjenu voćne  
     vrste      
      i sortimenta u postojećim voćnjacima a na minimalnoj površini od 0,5  
     ha voćnjaka. 

          1.4.izgradnja/rekonstrukcija skladišnih i rashladnih      
              kapaciteta 

     -potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili rekonstrukciju     
     postojećih skladišnih kapaciteta  i/ili nabavu opreme i sustava hlađenja   
     za povrtlarsku i voćarsku proizvodnju 

 
Intenzitet potpore: 
-do 100 % prihvatljivih troškova a maksimalni iznos potpore je 40.000,00 kn po 
korisniku godišnje 
 
 Ad.2.Potpora mladim poljoprivrednicima 
 

 Prihvatljivi troškovi: 
 
 2.1.restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada 
         -potpora se  može ostvariti za nabavu certificiranih voćnih sadnica za  

 zamjenu oštećenih ili starih dijelova voćnjaka te zamjenu voćne vrste      
 i sortimenta u postojećim voćnjacima a na minimalnoj površini od 0,5         
 ha voćnjaka 
 

          2.2.kupnja uzgojno valjanih grla  
 -potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih ženskih rasplodnih grla 
svinja, koza i ovaca starijih od 10 mjeseci 
-potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih muških rasplodnih grla 
nerasta, jarca/ovna starijih od 10 mjeseci 

 
 2.3.izgradnja/rekonstrukcija plastenika 

-potpora se može ostvariti za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih 
plastenika min. površine 100 m2 za uzgoj povrća. Potpora se ostvaruje za 
nabavu konstrukcije i pokrova,nabavu opreme  i uređaja za 
proizvodnju:sustava za navodnjavanje i gnojidbu, sustava za zagrijavanje i 
zasjenjivanje, stolova, stalaža i sl. Prihvatljivi su troškovi nabave 
materijala i plaćanje usluga izvođenja radova, a vlastiti rad nije prihvatljivi 
trošak. 

   
2.4.izgradnja/rekonstrukcija skladišnih i rashladnih kapaciteta 
-potpora se može ostvariti  za izgradnju novih ili rekonstrukciju     

          postojećih skladišnih kapaciteta i/ili nabavu opreme i sustava hlađenja  za  
povrtlarsku proizvodnju 



  
2.5.kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme za  

          povrtlarsku proizvodnju 
-potpora se može ostvariti za kupovinu nove ili rabljene (od ovlaštenog 
dobavljača) mehanizacije, strojeva i opreme namijenjenih za osnovnu i 
dopunsku obradu tla, sjetvu/sadnju, njegu, berbu, sortiranje i pakiranje 
vlastitih poljoprivrednih proizvoda (izuzev traktora i gospodarskih vozila) 

 
 2.6 kupnja sjemena, sadnog materijala i višegodišnjeg bilja 

-potpora se može ostvariti kupnju certificiranog sjemena, sadnog 
materijala i višegodišnjeg bilja u sektoru povrtlarske proizvodnje 

 
 
Intenzitet potpore: 
-do 100 % prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos potpore je 40.000,00 kn po 
korisniku godišnje 
 
 Ad.3. Unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu 

 
Prihvatljivi troškovi: 

 
         3.1.kupovina genetskog materijala u svinjogojstvu, ovčarstvu i  
         kozarstvu 

-potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih ženskih  rasplodnih grla 
svinja, koza i ovaca starijih od 10 mjeseci 
-potpora se ostvaruje za nabavu uzgojno valjanih muških rasplodnih grla 
nerasta, jarca/ovna starijih od 10 mjeseci 
 

Intenzitet potpore: 
-do 100% prihvatljivih troškova za kupovinu genetskog materijala, a najviši iznos 
potpore do 25.000,00 kuna po korisniku godišnje 

 
 
 Ad.4. Postizanje certificiranih standarda 

 
Prihvatljivi troškovi: 
 
4.1.uvođenje standarda i sustava kontrole kvalitete u 
poljoprivrednu proizvodnju   
-potpora se ostvaruje za uvođenje  GLOBALGAPA u povrtlarskoj  
proizvodnji 

 
Intenzitet potpore 
 - do 100  % prihvatljivih  troškova , a najviše do 35.000,00 kn po korisniku 
godišnje 
  
 

Ad.5. Sufinanciranje analiza i popravaka poljoprivrednog zemljišta 
 
Prihvatljivi troškovi: 
 
5.1.osnovna kemijska analiza tla za višegodišnje nasade i  



povrtlarstvo 
 
-potpora se ostvaruje za osnovnu kemijsku analizu tla za višegodišnje  
nasade (na 2 metra dubine tla ) i povrtlarstvo sa preporukama gnojidbe  
odnosno popravka tla 

 
 
Intenzitet potpore 
-do 100 % prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos potpore do 5.000,00 kn po 
korisniku godišnje 
 
 
Uvjete i kriterije za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije 
(EZ) br. 1408/2013. propisat će Župan Pravilnikom. 
Provedba: kontinuirano, po zahtjevu korisnika, do utroška sredstava 
Nositelj: Vukovarsko-srijemska županija 

 
Članak 5. 

 
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju  

državne potpore Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o 
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore 
de minimis – u daljnjem tekstu Uredba 1407/2013. 
Potpore male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije br. 1407/2013.  dodjeljuju se 
za mjere kako slijedi: 

 
 

II DIO 
 

1. Mjera 1.Unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda 
2. Mjera 2.Potpora jačanju poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja   
    stjecanjem znanja i vještina 
 
Ad1. Unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda 
 
Prihvatljivi troškovi: 

     
    1.1.Izrada projektno tehničke dokumentacije za  
     izgradnju/rekonstrukciju objekta za preradu poljoprivrednih  
     proizvoda 

-potpora se ostvaruje za izradu projektno tehničke dokumentacije za 
izgradnju/rekonstrukciju objekta za preradu poljoprivrednih proizvoda (mesa, 
mlijeka, voća, povrća, žitarica i uljarica) 
 

Intenzitet potpore 
-do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos potpore iznosi 20.000,00 kn 
po korisniku godišnje 

 
 
Ad.2. Potpora jačanju poljoprivrednog sektora i ruralnog razvoja 
stjecanjem znanja i vještina 
 



2.1. Edukacija i stručno osposobljavanje 
 

    -potpora se ostvaruje za edukaciju za pohađanje tečajeva i stručno       
    osposobljavanje u svrhu edukacija za bavljenje poljoprivrednom         
    proizvodnjom 

 
Intenzitet potpore 
-do 50 % troškova edukacije, a maksimalni iznos potpore iznosi 15.000,00 kn po 
korisniku godišnje 

 
 
Uvjete i kriterije za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije 
(EZ) br. 1408/2013. propisat će Župan provedbenim aktom. 
Provedba: kontinuirano, po zahtjevu korisnika, do utroška sredstava 
Nositelj: Vukovarsko-srijemska županija 
 
 

5.IZVOR SREDSTAVA 
Članak 6. 

 Za provođenje ovog Programa novčana sredstva osiguravaju se u 
Proračunu Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 Tablica 1. 
 
Proračun Vukovarsko-srijemske županije 2021.-2023. 
Redni 
broj 

Naziv mjere iz 
Programa potpora 
poljoprivredi 

2021.godina 2022.godina 2023.godina 

1. Promocija i uvođenje 
profitabilnijeg načina 
proizvodnje 

150.000,00 250.000,00 250.000,00 

2. Potpora mladim 
poljoprivrednicima 
 

100.000,00 150.000,00 200.000,00 

3. Unapređenje 
genetskog potencijala 
u stočarstvu 

200.000,00 200.000,00 200.000,00 

4. Postizanje certificiranih 
standarda 

100.000,00 150.000,00 200.000,00 

5. Sufinanciranje analiza i 
popravaka 
poljoprivrednog 
zemljišta 

98.000,00 98.000,00 98.000,00 

6. Unapređenje prerade 
poljoprivrednih 
proizvoda 
 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

7. Potpora jačanju 
poljoprivrednog 
sektora i ruralnog 
razvoja stjecanjem 
znanja i vještina 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 



 
 
 

6.POSTUPAK DODJELE SREDSTVA  
 

Članak 7. 
 

Župan Vukovarsko-srijemske županije će donijeti Pravilnik o provedbi 
Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije 
2021.-2023. god. kojim će biti definirani načini, uvjeti i kriteriji dodjela potpora. 
 

Članak 8. 
 

Postupak dodjele potpora iz članka 4. Ovog  Programa provodi 
Povjerenstvo za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području 
Vukovarsko-srijemske županije kojeg imenuje župan Vukovarsko-srijemske 
županije, a čine ga predsjednik i 4 člana. 

Župan Vukovarsko-srijemske županije donosi Pravilnik o radu Povjerenstva 
iz st. 1. ovog članka. 

 
 

Članak 9. 
 
U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

-provodi objavu javnog natječaja za prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora po 
mjerama 
-propisuje oblik obrasca zahtjeva za dodjelu potpora za svaku pojedinu mjeru iz 
članka 4. i članka 5. ovog Programa, 
-razmatra podnesene zahtjeve s dokumentacijom i utvrđuje ispunjavaju li uvjete 
za  potporu  
-ocjenjuje podnesene zahtjeve sukladno kriterijima Pravilniku iz čl. 7. ovog 
Programa, 
-donosi prijedlog liste o potpore i daje županu Vukovarsko-srijemske županije na 
utvrđivanje 
-obavlja i druge poslove utvrđene ovim Programom i Pravilnikom iz čl. 7. ovog 
Programa. 
 
 

Članak 10. 
 

Potpora se dodjeljuju na temelju provedenog natječaja temeljem uvjeta i 
kriterija propisanih u Pravilniku iz čl. 7. ovog Programa. 
 Natječaj raspisuje župan Vukovarsko-srijemske županije sukladno 
uvjetima i kriterijima utvrđenim ovim Programom i Pravilnikom iz čl. 7. ovog 
Programa. 
 
 

Članak 11. 
 

Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male 
vrijednosti  koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 
20.000,00 EUR-a , a po Uredbi Komisije br. 1407/2013. iznos od 200.000,00 
EUR-a, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. 

Gornja granica iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se bez obzira na oblik 
potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o tome financira 



li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije. 
Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje 
poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 

Trogodišnje razdoblje ocjenjuje se na pomičnoj osnovi tako da se pri 
svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzima u obzir ukupan iznos de minimis 
potpora dodijeljen u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije 
fiskalne godine. 

 
                                       Članak 12. 
 

 Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati 
izjavu o iznosima primljenih potpora male vrijednosti sukladno određenoj Uredbi 
de minimis. 
 Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da 
mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno određenoj Uredbi de 
minimis. 

 
 
 

 
7.KONTROLA  

Članak 13. 
 

 Kontrola provedbe mjera propisati će se Pravilnikom iz članka 7. Ovog 
Programa. 
 
 

8.POVRAT SREDSTAVA 
Članak 14. 

 
Ako korisnik mjere ne ispuni sve propisane uvjete Programa i Pravilnika 

mora u Županijski proračun vratiti sva dobivena sredstva i gubi pravo na 
korištenje županijskih potpora u poljoprivredi u narednih pet (5) godina. 

 
 
 

9.STUPANJE NA SNAGU 
 

Članak 15. 
 

 Ovaj Program stupa danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-
srijemske županije. 
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