
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj   (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine”,  broj   19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 56. i članka 94. 

Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“, broj 15/13 – 

pročišćeni tekst, 4/18, 5/20 i 7/21), članka 15. Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi 

na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021. – 2027. godine („Službeni vjesnik 

Brodsko-posavske županije“, broj 31/2021.), Župan Brodsko-posavske županije donosi 

 

ODLUKU 

 
o objavi Javnog poziva za dodjelu potpora u biljnoj proizvodnji na području Brodsko-

posavske županije za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora u biljnoj proizvodnji temeljem Programa potpore male 

vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. 

godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) za: 

 

- MJERA 1.7. Potpora u biljnoj proizvodnji  

Tekst Javnog poziva je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

Korisnici potpora po ovom Programu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u 

Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji su ostvarili ulaganja prema propisanim 

podmjerama. 

 

Uključuje slijedeće podmjere:  

 

• 1.7.1. sustavi za navodnjavanje (uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava),  

• 1.7.2. sustavi za obranu od tuče (stupovi, mreže i dr.),  

• 1.7.3. nabavka opreme za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda u zaštićenom prostoru (potpora se 

ostvaruje za izgradnju/kupnju novih plastenika i prateće opreme za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda, 

uključujući i nabavka folije i opreme za postojeće plastenike)  

 

Uvjeti za dodjelu potpora:  

- minimalna površina za koju se može ostvariti potpora za plastenike je 100 m² (dokaz podaci iz ARKOD 

sustava) 

- minimalna površina za ostvarivanje potpore za intenzivne nasade voćnjaka je 0,5 ha, za vinograde i 

bobičasto voće 0,25 ha (dokaz podaci iz ARKOD sustava, odnosno vinogradarskog registra).  

 

 

 



Intenzitet potpore po korisniku: 

- do 50% prihvatljivih troškova po računu, a najviše 10.000,00 kuna po korisniku godišnje, 

- do 50% ukupnih troškova po računu, a najviše 12.000,00 kuna po korisniku godišnje za 

profesionalne i ekološke poljoprivrednike, 

- do 70% ukupnih troškova po računu, a najviše 15.000,00 kuna po korisniku godišnje za mlade 

poljoprivrednike. 

 

Za korisnike potpora male vrijednosti koji su u sustavu PDV-a troškovi PDV-a nisu prihvatljivi pri 

odobravanju potpore. 

 

Svi priloženi računi moraju imati dokaz o izvršenom plaćanju. 

 

 

Članak 3. 

 

Javni poziv će se objaviti 25. ožujka 2022. godine na službenim internet stranicama Brodsko-

posavske županije www.bpz.hr  

 

 

 

Članak 4. 

 

Sredstva za provođenje ove Odluke u ukupnom iznosu do 300.000,00 kuna osigurana su u 

Proračunu Brodsko-posavske županije za 2022. godinu, Razdjel 005 Upravni odjel za gospodarstvo 

i poljoprivredu. 

 

 

Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim internet stranicama 

Brodsko-posavske županije www.bpz.hr  

 

 

ŽUPAN  

 

dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet. 

 

 

 

KLASA:320-05/22-01/03 

URBROJ: 2178-04-02/06-22-01 

Slavonski Brod, 18. ožujka 2022.  
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