
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 male vrijednosti za unaprjeđenje govedarstva-

krava prvotelki svih pasmina i umjetno osjemenjivanje na području Brodsko-posavske 

županije za 2022. godinu 

 

 

Članak 1. 

 

Raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u stočarskoj proizvodnji temeljem 

Programa potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije za 

razdoblje 2021.-2027. godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) za: 

 

- MJERU 1.1. Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina,  

- MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje. 

 

Tekst Javnog poziva je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 2. 

 

Korisnici mogu biti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik 

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a koji imaju evidentirane poljoprivredne površine u 

ARKOD sustavu te: 

 

- na vlastitom gospodarstvu drže krave svih pasmina i koja su evidentirana u Jedinstvenom 

registru domaćih životinja (u daljnjem tekstu: JRDŽ) sa prebivalištem i sjedištem i 

poljoprivrednom proizvodnjom (poljoprivredno zemljište, stoka, gospodarski objekti i sl.) 

na području Brodsko-posavske županije, te poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem u 

Brodsko-posavskoj županiji i poljoprivrednom proizvodnjom izvan područja Brodsko-

posavske županije, a koja zadovoljavaju kriterije propisane za pojedine aktivnosti, 

 

- provode umjetno osjemenjivanja krava koje je rezultiralo oplodnjom i telenjem, odnosno 

koji kupe dvije doze sjemena nerasta za jedan ciklus osjemenjivanja.  

 

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 na službenim mrežnim stranicama Brodsko-posavske županije 

www.bpz.hr  

 

 

 

Članak 4. 

 

Sredstva za provođenje ove Odluke u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna za MJERU 1.1. 

Program potpore za unaprjeđenje govedarstva-krava prvotelki svih pasmina i 100.000,00 kuna za 

MJERU 1.6. Umjetno osjemenjivanje te su osigurana 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. 
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Slavonski Brod, 05. rujna 2022.  
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