
Temeljem članka 55a. stavak 2. točke 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., 2/13., 4/18., 2/20. i 

2/21.), članka 49. stavak 2., a u svezi s člankom 16., 17. i 18. Odluke o mjerama potpora u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. 

godine ("Županijski glasnik" broj 11/21.), točke III. podtočke 5.5. Programa korištenja sredstava od 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije 

za 2021. godinu ("Županijski glasnik" 14/20. i 9/21.) i Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-

baranjske županije u 2021. godini ("Županijski glasnik" broj 15/20., 2/21., 3/21., 4/21., 6/21. i 

KLASA: 320-01/21-02/5, URBROJ: 2158/1-02-21-3), Župan Osječko-baranjske županije objavljuje 

 

 

J A V N I  P O Z I V 

 

za dodjelu potpora za prvo osnivanje 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

na području Osječko-baranjske županije  
 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2021. godinu za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija). 

 

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz 

Proračuna Županije za 2021. godinu.  

 

 

2. NAMJENA I VISINA MOGUĆE POTPORE 

 

 Potpora se odobrava poljoprivredniku za troškove prvog osnivanja obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljivi troškovi su troškovi obveznog osiguranja s osnova 

poljoprivrede, a koji se odnose na troškove doprinosa za mirovinsko i zdravstvenog osiguranja za 

godinu koja prethodi godini kada se podnosi zahtjev i odnose se na nositelja obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva, kao i na člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koje je prvi 

put osnovano. 

 

Intenzitet potpore do 60% od iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 5.000,00 kuna 

godišnje. Ukoliko korisnik potpore nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, intenzitet 

potpore uvećava se za 20%, a najviše do 6.000,00 kuna godišnje. 

 

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 

1408/2013. i Uredbe Komisije (EU) broj 2019/316. kojom se uređuju potpore male vrijednosti u 

poljoprivrednom sektoru.  

 

3. UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

 

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao osnovnu 

djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu i upisan je u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Potporu može ostvariti i član 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za plaćene troškove obveznog osiguranja s osnova 

poljoprivrede. 
 



 

Korisnik potporu ostvaruje dvije godine od dana upisa u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 

gospodarstava kao nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno upisa člana obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva.  

 

Korisnik potpore mora imati prebivalište na području Županije. 

 

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom 

obrascu. 

 

Podnositelj zahtjeva za odobravanje potpore mora priložiti sljedeću dokumentaciju: 

- popunjeni obrazac zahtjeva,  

- presliku Rješenja o Upisu u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava,  

- elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa putem web stranice HZMO i/ili sustava 

e-građani i/ili potvrda o prijavno-odjavnim podacima evidentiranim u HZMO za nositelja 

obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, kao i člana obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva koje je prvi put osnovano,  

- dokaz o izvršenim plaćanjima prihvatljivih troškova za godinu koja prethodi godini 

podnošenja zahtjeva, 

- ukoliko podnositelj zahtjeva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva, dokaz o 

tome,  

- izjavu o svim potporama male vrijednosti koje je korisnik primio u tekućoj fiskalnoj godini i  

prethodne dvije godine na propisanom obrascu, 

- izjavu da li je na način propisan člankom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013. i Uredbe 

Komisije (EU) 2019/316. povezan s ostalim poduzetnicima,  

- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti povezanih poduzetnika (prilaže se samo 

ukoliko postoje povezani poduzetnici), 

- izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

- potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu I 

izvanproračunskim fondovima ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, 

- presliku IBAN-a podnositelja zahtjeva i 

- privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka, 

 

5. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 

Obrazac zahtjeva i obrasci potrebnih izjava mogu se podići u Upravnom odijelu za 

poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek ili na internetskim 

stranicama Županije www.obz.hr, te se isti s propisanom dokumentacijom u privitku dostavlja osobno 

ili na adresu: 

 

Osječko-baranjska županija 

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 

Županijska 4 

31000 Osijek 

 

uz naznaku: "Za dodjelu potpora za prvo osnivanje obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva na području 

Osječko-baranjske županije u 2021. godini" 
 

Ovaj javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije. Javni poziv je otvoren do  

utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2021. godinu, a najkasnije do 15. studenoga 

2021. godine. Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj 

Osječko-baranjske županije ili na telefon 031/221-566. 

 

http://www.obz.hr/


 

6. NAČIN ODLUČIVANJA I OBJAVE ODLUKE O DODJELI POTPORA 

 

Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redosljedom zaprimanja.  

 

Odluku o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva za potpore u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju, koja se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u roku 15 dana od 

dana njezinog donošenja. S korisnikom potpore zaključuje se ugovor kojim se uređuju međusobna 

prava i obveze korisnika i Županije. 

 

Sve nepotpune i nepravovremene zahtjeve kao i zahtjeve koji nisu dostavljeni na 

propisanim obrascima odnosno zahtjevi podneseni protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće 

biti razmatrani, o čemu će podnositelj biti pismeno obaviješten.  
 

 

 


