


                    

                                                PRIJEDLOG 

 
 Na temelju članka 32. stavak 2. Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. 
godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/18) i članka 28. Statuta 
Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 
5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____. sjednici 
održanoj ____________ 2019. godine, donijela je   
 

O D L U K U 
o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini 
  

I. 
 Ovom se Odlukom utvrđuju liste za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 
na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u  2018. godini 
i to kako slijedi: 
 
1.     POTICANJE ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA 
1.1.  POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE –KUPNJA CERTIFICIRANOG     

  SADNOG MATERIJALA      
        1.1.1.  Nabava loznih cijepova, 
        1.1.2.  Nabava voćnih sadnica, 

  1.1.3.  Nabava sadnica jagoda   
 
 1.2. POTICANJE IZGRADNJE PLASTENIKA I STAKLENIKA 
        1.2.1.  Nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih plastenika i staklenika   
                   za uzgoj povrća, cvijeća i jagoda 
 
1.3. POTICAJI ZA NABAVU ZAŠTITNIH MREŽA TRAJNIH NASADA 
       1.3.1.  Nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina-tuča 
 
1.4. POTICANJE NABAVE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE 
       1.4.1. Nabava sustava za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji 
 
1.5. POTICANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  

       1.5.1. Naknada troškova za imovinsko-pravno sređivanje poljoprivrednog zemljišta u  
                 cilju  okrupnjavanja 
 
1.6. POTICANJE POPRAVLJANJA STRUKTURE TLA 

       1.6.1. Naknada troškova za analizu tla 
       1.6.2. Naknada troškova za kalcifikaciju tla 
 
1.7. POTICAJI ZA  INFRASTRUKTURU U PROIZVODNJI POVRĆA, JAGODA      
       CVIJEĆA, LJEKOVITOG BILJA,TE  STOČARSTVA    
       (UKLJUČUJUĆI I PČELARSKU  PROIZVODNJU)  
       1.7.1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja 
       1.7.2. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku  proizvodnju)  
 
2.  POTICAJ ZA PREMIJU OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE  

PROIZVODNJE 
      2.1. Potpora za plaćenu premiju osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na       
             otvorenome prostoru, višegodišnjih nasada i plastenika i/ili staklenika  
 
 



3.  POTICAJ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA ZA     
    POLJOPRIVREDNU NAMJENU   
    3.1. Sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih   
           objekata za poljoprivrednu namjenu  
  
4. POTICAJ ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 
     4.1. Sufinanciranje nadzora i utvrđivanja sukladnosti-potvrdnica  
 
5. POTICAJ ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  
    5.1. Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi 
 
6. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GOVEDARSKE PROIZVODNJE 
    6.1. Poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava-tele (sufinanciranje nabave      
           rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele) 
    6.2. Poticanje vlastitog uzgoja junica (uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za    
           proizvodnju mlijeka) 
  
7. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA 
    7.1.  Poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac,  
            hrvatski hladnokrvnjak, kokoš Hrvatica) 
 
8.   POTICAJI ZA  KAPITALNA ULAGANJA U PROIZVODNJI POVRĆA, JAGODA      
      CVIJEĆA, LJEKOVITOG BILJA, VOĆA, TE  VINARSTVA, STOČARSTVA    
      (UKLJUČUJUĆI I PČELARSKU PROIZVODNJU) 
      8.1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja 
      8.2. Proizvodnja voća 
      8.3. Područje vinarstva 
      8.4. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku  proizvodnju)  
 
     a prema listama koje se nalaze u prilogu i čine njezin sastavni dio. 
 

II. 
  Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj i Upravni 

odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu da sukladno utvrđenim listama izvrše 
isplatu potpora poljoprivrednim gospodarstvima. 

 
III. 

  Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Sisačko-moslavačke županije“. 

   
KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 
 
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
 

PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 

  Ivanka Roksandić, prof. 
 



OBRAZLOŽENJE 
 

uz Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom 
razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine 

u 2018. godini 
  
     I.      PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 

 
Pravni temelj za donošenje Odluke o utvrđivanju lista za isplatu poticaja u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. 
godine u 2018. godini sadržan je u članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(«Službeni glasnik Sisačko - moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) kojim 
je propisano da Županijska skupština donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju 
pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije i članka 32. Odluke o potporama u poljoprivredi 
i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. 
godine u 2018. godini. 
 

II. OPIS  STANJA 
 
U natječajnom roku od 21. prosinca 2018. do 20. veljače 2019. godine ukupno je zaprimljeno 
826 zahtjeva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke 
županije za 2018. godinu, a iznos traženih poticaja je 2.919.358,61 kn.  
 
Na temelju članka 30. i 32. Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na 
području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini  
Povjerenstvo za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-
moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini održalo je 29. 
listopada 2019. godine sjednicu na kojoj je donesen Prijedlog lista o dodjeli potpora u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, a 
ukupan iznos potpora nakon isključenja nepotpunih zahtjeva iznosi 2.900.549,50 kn. 
 

III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU ODLUKE 
 
Financijska sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke 
županije za 2019. godinu na poziciji 2537 (2.450.000,00 kn) i 2538 (610.723,04 kn). 
 

IV. LISTE ZA ISPLATU POTICAJA 
 
 U prilogu. 
 
 








































































