REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu,
šumarstvo i ruralni razvoj
Klasa:320-01/16-01/05
Ur.broj: 2196/1-07-16-1
Vinkovci, 11. veljače 2016.
ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET: Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarskosrijemske županije za razdoblje 2016-2020 god.

Poštovani,

Sukladno čl. 66. Zakona o poljoprivredi Mjere državne potpore moraju biti
usklađene s propisima iz članka 8. Zakona o poljoprivredi i pravilima Europske
unije o državnim potporama.
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 2016-2020 god., na razmatranje i
usvajanje.
S poštovanjem,

PROČELNIK
Andrija Matić, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 320-01/16-01/05
Ur.broj:2196/1-01-16-2
Vinkovci, 11. veljače 2016.
Temeljem čl. 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik
Vukovarsko-srijemske županije“ broj 4/13), donosim

ZAKLJUČAK
I
Prihvaćam prijedlog Programa potpora poljoprivredi
Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2016-2020 god.

na

području

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

ŽUPAN
Božo Galić, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PRIJEDLOG
Klasa: 320-01/16-01/05
Urbroj: 2196/1-03-16-3
Vinkovci, 2016. god.
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na temelju na temelju članka
66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članaka 17. i 46.
Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 4/13) i člankom
64. Poslovnika županijske skupštine („Službeni vjesnik“ broj 4/13), na
sjednici održanoj
2016 godine, donosi
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2016. - 2020. GODINU
OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnost/i u poljoprivredi za koje će
Vukovarsko-srijemska županija za razdoblje 2016. – 2020. 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.
Članak 2.
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.
članak 3.
Korisnici ovog Programa jesu:
1. poljoprivredna gospodarstva
2. udruženja poljoprivrednih proizvođača
3. pravne osobe registrirane za veterinarske djelatnosti
4. 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, udruženja
poljoprivrednih proizvođača definirano je Zakonom o udrugama.
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.
Vukovarsko-srijemska županija će za razdoblje 2016. – 2020. godine
dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:
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
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.

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.
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.
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.

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.
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
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do
godišnje.
Maksimalan iznos sredstava za operaciju B po jednom
od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do
godišnje.

korisniku iznosi do 20 %
20.000 kn po korisniku
korisniku iznosi do 100 %
50.000 kn po korisniku

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.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Župan Vukovarsko-srijemske županije će donijeti Pravilnik o provedbi
Programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije
2016-2020. god. kojim će biti definirani načini, uvjeti i kriteriji dodjela potpora.
Članak 6.
Postupak dodjele potpora za Mjere 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 7.
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. Ovog Programa,
-razmatra podnesene zahtjeve s dokumentacijom i utvrđuje ispunjavaju li uvjete
za potporu
-ocjenjuje podnesene zahtjeve sukladno kriterijima Pravilniku iz čl. 5. 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. 5. ovog
Programa.
Članak 8.
Potpora se dodjeljuju na temelju provedenog natječaja temeljem uvjeta i
kriterija propisanih u Pravilniku iz čl. 5. ovog Programa.
Natječaj raspisuje župan Vukovarsko-srijemske županije sukladno
uvjetima i kriterijima utvrđenim ovim Programom i Pravilnikom iz čl. 5. ovog
Programa.
Članak 9.
Sukladno članku 3. Uredbe 1408/2013 ukupan iznos potpora male
vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od
15.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri fiskalne godine te se ta gornja granica
primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
Sukladno članku 6. Uredbe 1408/2013, podnositelj zahtjeva mora svom
zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u
sektoru poljoprivrede iz drugih izvora.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da
mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi 1408/2013.

KONTROLA
Članak 10.
Kontrola provedbe mjera propisati će se ovim Programom i Pravilnikom iz
čl. 5. ovog Programa.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 11.
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.

STUPANJE NA SNAGU
Članak 12.
Ovaj Program stupa danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije

PREDSJEDNIK
Antun Žagar, ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poljoprivredu,
šumarstvo i ruralni razvoj
Klasa:320-01/16-01/07
Ur.broj: 2196/1-07-16-1
Vinkovci, 12. veljače 2016.
ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Prijedlog
Programa
potpora
udruženjima
poljoprivrednih
proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2016PREDMET:
2020 god.
Poštovani,
Sukladno čl. 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
nadležna tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela te druge javne institucije,
raspolažući sredstvima iz javnih izvora, utvrđuju kriterije, mjerila i postupke koje
primjenjuju prilikom financiranja i ugovaranja programa i/ili projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge.
Sukladno čl. 2. kriterije, mjerila i postupke iz ove Uredbe na odgovarajući
način primjenjuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kada iz
javnih izvora financiraju programe i projekte udruga, te doniraju, odnosno
sponzoriraju udruge.
Slijedom navedenog, u privitku Vam dostavljamo prijedlog Programa
potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača na području Vukovarskosrijemske županije za razdoblje 2016-2020 god., na razmatranje i usvajanje.
S poštovanjem,

PROČELNIK
Andrija Matić, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 320-01/16-01/07
Ur.broj:2196/1-01-16-2
Vinkovci, 12. veljače 2016.
Temeljem čl. 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik
Vukovarsko-srijemske županije“ broj 4/13), donosim

ZAKLJUČAK
I
Prihvaćam prijedlog Programa potpora udruženjima poljoprivrednih
proizvođača na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2016-2020
god.
II
Prijedlog Programa iz članka 1. ovog Zaključka biti će dostavljen
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

ŽUPAN
Božo Galić, dipl. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PRIJEDLOG
Klasa: 320-01/16-01/07
Urbroj: 2196/1-03-16-1
Vinkovci, 2016. god.
Skupština Vukovarsko-srijemske županije na temelju na temelju članka
66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), članaka 17. i 46.
Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ broj 4/13) i člankom
64. Poslovnika županijske skupštine („Službeni vjesnik“ broj 4/13), na
sjednici održanoj
2016 godine, donosi

PROGRAM
POTPORA UDRUŽENJIMA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČA
NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. - 2020. GODINU

OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se aktivnost/i u potpori udruženjima
poljoprivrednih proizvođača i klastera za koje će Vukovarsko-srijemska županija
za razdoblje 2016. – 2020. godine dodjeljivati potpore, te kriteriji i postupak
dodjele istih.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava
udruženjima poljoprivrednih proizvođača iz Proračuna Vukovarsko-srijemska
županije za navedeno razdoblje.
Članak 2.
Program se donosi sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge.
članak 3.
Korisnici ovog Programa jesu udruženja poljoprivrednih proizvođača i
klasteri registrirani za poljoprivrednu proizvodnju.
Članak 4.
Vukovarsko-srijemska županija će za razdoblje 2016. – 2020. godine
dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

MJERA 1.Poticanje
njihovih asocijacija

udruživanja

poljoprivrednih

proizvođača

A)sufinanciranje osnivanja udruženja poljoprivrednih proizvođača
B)sufinanciranje osnivanja klastera
C)sufinanciranje rada udruživanja poljoprivrednih proizvođača
asocijacija

i

i

rada

njihovih

Potpora za točku A ovih mjera odobrava se do 50 %, a u iznosu maksimalno do
20.000 kn.
Potpora za točku B ovih mjera odobrava se do 50 %, a u iznosu maksimalno do
20.000 kn.
Potpora za točku C ovih mjera odobrava se do 50 %, a u iznosu maksimalno do
20.000 kn.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 5.
Župan Vukovarsko-srijemske županije će donijeti Pravilnik o provedbi
Programa potpora udruženjima poljoprivrednih proizvođača i klastera na
području Vukovarsko-srijemske županije 2016-2020 kojim će biti definirani
načini, uvjeti i kriteriji dodjela potpora.
Članak 6.
Postupak dodjele potpora za Mjere iz članka 4. ovog Programa provodi
Povjerenstvo za provedbu Programa potpora udruženjima poljoprivrednih
proizvođača 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 7.
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 mjeru iz članka 4. ovog
Programa,
-razmatra podnesene zahtjeve s dokumentacijom i utvrđuje ispunjavaju li uvjete
za potporu
-ocjenjuje podnesene zahtjeve sukladno kriterijima Pravilnika iz čl. 5. 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. 5. ovog
Programa.

Članak 8.
Potpora se dodjeljuju na temelju provedenog natječaja temeljem uvjeta i
kriterija propisanih u Pravilniku iz čl. 5. ovog Programa.
Natječaj raspisuje župan Vukovarsko-srijemske županije sukladno
uvjetima i kriterijima utvrđenim ovim Programom i Pravilnikom iz čl. 5. ovog
Programa.

KONTROLA
Članak 19.
Kontrola provedbe mjera propisati će se ovim Programom i Pravilnikom iz
čl. 5. ovog Programa.
POVRAT SREDSTAVA
Članak 10.
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.

STUPANJE NA SNAGU
Članak 11.
Ovaj Program stupa danom objave u „Službenom vjesniku“ Vukovarskosrijemske županije

PREDSJEDNIK
Antun Žagar, ing.

