
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09,
7/13 , 4/18, 6/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac na 5.sjednici održanoj 13.12.2021.godine
donosi

ODLUKU
o poticanju razvoja poljoprivrede na području općine Oriovac u 2022.godini.

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poticanja razvoja poljoprivrede na području općine Oriovac, koja
sredstva su osigurana u Proračunu općine Oriovac za 2022.godinu.

Članak 2.

Općina Oriovac poticati će:
A.) uzgoj i držanje ženske teladi – predviđene za reprodukciju
B.) poljoprivrednike koji se bave ili se namjeravaju baviti poljoprivrednom proizvodnjom.

Članak 3.

A.) UZGOJ I DRŽANJE ŽENSKE TELADI PREDVIĐENE ZA REPRODUKCIJU

U 2022.godini dodjeljuju se subvencije za uzgoj i držanje ženske teladi predviđene za daljnju
reprodukciju iz domaćeg uzgoja na području općine Oriovac u iznosu od 500,00 kuna po ženskom
teletu godišnje.
Pravo na subvenciju imaju fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
i u Udrugu proizvođača mlijeka Brodsko-posavske županije s područja općine Oriovac čija je
ženska telad za koju se traži subvencija označena i upisana u jedinstveni registar domaćih životinja
u Brodsko-posavskoj županiji.
Subvencija će se uplaćivati na račun fizičke ili pravne osobe uz uvjet da se priloži potrebna
dokumentacija iz ovog članka.
Sredstva osigurana u proračunu općine Oriovac za 2022.godinu iznose 28.500,00 kuna.

B.) POLJOPRIVREDNICI KOJI SE BAVE ILI SE NAMJERAVAJU BAVITI POLJOPRIVREDNOM
PROIZVODNJOM

U Proračunu općine Oriovac za 2022.godinu osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna za
poticanje razvoja poljoprivrednika koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Dodijeliti će se poticaji u pojedinačnom iznosu od 5.000,00 kuna.
Potpora ima za cilj pomoći poljoprivrednicima koji se bave ili se namjeravaju baviti
poljoprivredom proizvodnjom, kako bi se potaknula demografska obnova na selu, te da budu
komercijalno održivi.
Sredstva se dodjeljuju za:
- troškove savjetodavnih usluga pri izradi projektnih prijava za sufinanciranje iz fondova

Europske unije i MinistarstavaRepublike Hrvatske.
Podnositelji prijave za ostvarenje prava na dodjelu sredstavamoraju dostaviti:
- Rješenje o upisu u upisnik PG



- Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starije od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva

- Predračun (ponuda) ili račun za uslugu izrade projektne prijave za sufinanciranje sa opisom na
koji se natječaj prijavljuje, te za koji investicijski plan/program.

Zahtjev za potporu se može podnijeti po objavi ove Odluke na službenim stranicama općine
Oriovac.
Poljoprivrednik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva kao nositelj
poljoprivrednog gospodarstva, najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva.
Odobrena novčana sredstva uplatiti će se na račun podnositelja zahtjeva.
Korisnik potpore je dužan omogućiti općini Oriovac kontrolu namjenskog utroška dobivanih
poticaja.
Ukoliko je korisnik priložio neistinitu dokumentaciji ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji
ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik dobivena sredstva mora vratiti u Općinski
proračun.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.
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