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REPUBLIKA HRVATSKA 
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
KLASA: 320-01/12-01/10 
URBROJ: 2125/1-01-12-04 
Gospić, 20. ožujka 2012. godine  
 

Na temelju članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 11/09, 
13/09 - ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 - pročišćeni tekst) Županijska skupština Ličko-senjske 
županije na XVIII. sjednici održanoj 20. ožujka 2012. godine donosi 
 

PROGRAM  

mjera za unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje  

na području Ličko-senjske županije 

u 2012. i 2013. godini 

 
I. UVOD 

Članak 1. 
 
Svrha i cilj ovog Programa jest utvrñivanje mjera za unapreñenje poljoprivredne proizvodnje 
na području Ličko-senjske županije u 2012. i 2013. godini. Iste će nakon 2013. godine biti 
potrebno uskladiti sa novim smjernicama Zajedničke poljoprivredne politike Europske Unije 
čije iduće sedmogodišnje razdoblje započinje 2014. godine.  
 
Ovim Programom utvrñuju se mjere za unaprjeñenje poljoprivredne proizvodnje, nositelji 
provedbe pojedinih mjera, popis potrebnih aktivnosti po mjerama, rokovi za provedbu mjera 
te korisnici istih. 
 
Odobravanje državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na lokalnoj razini 
regulirano je člankom 6. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju 
(„Narodne novine“ broj 92/2010, 127/2010 i 124/2011), koji je stupio na snagu 1. siječnja 
2011. godine i vrijedi do pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske 
unije.  
 
 
II. CILJEVI RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 
 

Članak 2. 
 

Opći ciljevi razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Ličko-senjske županije jesu: 
1. razvoj i unapreñenje poljoprivredne proizvodnje u cilju stvaranja sirovinske 

baze za prerañivačke kapacitete,  
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2. restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje boljim korištenjm prirodnih 
resursa,  

3. povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava  
4. osnaživanje udruga poljoprivrednih proizvoñača 
5. razvoj ekološke proizvodnje, 
6. dovršetak započetih projekata u poljoprivredi. 

 
III. MJERE 
 
1. RAZVOJ I UNAPREðENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U CILJU STVARANJA SIROVINSKE 

BAZE ZA PRERAðIVAČKE KAPACITETE,  
 
 

Članak 3. 
 

1.1. Nastavak provedbe NAPNAV-a na području Ličko-senjske županije 
 
Provedba ove mjere uključuje: 
a) Ishodovanje lokacijske dozvole za izgradnju sustava navodnjavanja Ostrvice;  
b) Ishodovanje lokacijske dozvole za II. i III. fazu navodnjavanja Novaljskog polja 
 
Nositelji:      Ličko-senjska županija u suradnji s Hrvatskim vodama i Gradovima Gospić i 

Novalja 
Aktivnosti:     Anketiranje zainteresiranih poljoprivrednih gospodarstava; 

Sklapanje Ugovora o sufinanciranju s Hrvatskim vodama i Gradovima 
Novaljom i Gospićem; 
Izrada odgovarajućih projektnih zadataka 
Provedba javne nabave za Idejne projekte sukladno zakonskim propisima 
Podnošenje zahtjeva za izdavanje Lokacijske dozvole po izradi Idejnog 
projekta 

Korisnici:    Poljoprivredna gospodarstva posjednici/vlasnici poljoprivrednog zemljišta 
obuhvaćenog sustavima navodnjavana Ostrvica i Novaljsko polje 

Rokovi:           2012. i 2013. godina 
 

Članak 4. 
 

 
1.2. Nastavak provedbe Programa unaprjeñenja voćarstva na području Ličko-senjske   
       županije 
 
Odlukom o usvajanju studije Agroekološka regionalizacija voćarske proizvodnje na području 
Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ broj 21/09) usvojena je navedena studija kojom 
su utvrñene osnovne smjernice za unaprjeñenje voćarstva na području Županije sa 
stanovišta segmentiranja voćarske proizvodnje. Istom su utvrñeni prijedlozi mjera za 
unaprjeñenje postojećeg stanja osobito u segmentu povećanja površina pod voćnim 
nasadima, unapreñenja načina proizvodnje, poticanja ekološke proizvodnje u voćarstvu te 
podupiranja razvoja kanala distribucije i prerade voća. Program razvoja voćarstva na 
području Ličko-senjske županije 2010-2013. godine (Županijski glasnik 16/10) donešen je s 
ciljem uklanjanja dijela postojećih prepreka za razvoj voćarstva i omogućavanja razvoja 
voćarstva sukladno zakonskim propisima, Planom za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-
2013 (IPARD Program) i Agroekološkoj regionalizaciji. Radi ostvarenja ciljeva Programa, a 
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sukladno evidentiranim preprekama i preporukama za razvoj voćarstva na području 
Županije, Programom su prioritetnim za provedbu utvrñene slijedeće mjere: umrežavanje i 
prezentacija postojećih podataka za potrebe investitora, razvoj ljudskih resursa, identifikacija 
i sprječavanje širenja virusa šarke, osiguranje potpora ekološkoj proizvodnji u voćarstvu i 
uvoñenje divljih vrsta u kulturu, revitalizacija starih sorata i unaprijeñenje tržišta ponude. 
 

Nositelji:     Upravni odjel za gospodarstvo Ličko-senjske županije u suradnji s  
                        Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije – LIRA-om, poljoprivrednim  
                        agencijama (HPA, APP) i drugim nositeljima utvrñenim po mjerama  

           točkom V. Programa 
Aktivnosti:  Utvrñene su točkom V. Programa unaprjeñenja voćarstva na  
                        području Ličko - senjske županije (Županijski glasnik 16/10) po mjerama. 
Rok:               2012. i 2013. godina 
Korisnici:    udruge proizvoñača voća, znanstvene institucije i poljoprivredna 
                      gospodarstva 
 

Članak 5. 
 

1.3. Nastavak provedbe Programa unaprjeñenja pčelarstva na području Ličko-senjske  
       županije  
 

S ciljem stvaranja pretpostavki za razvoj i unapreñenje pčelarstva te uklanjanje dijela 
prepreka za daljnji razvoj pčelarstva sukladno zakonskim propisima na području Ličko-
senjske županije, Županijsko poglavarstvo Ličko-senjske županije na XLVII. sjednici 
održanoj 09. prosinca 2008. godine donijelo je, Program unaprjeñenja pčelarstva na području 
Ličko-senjske županije (Županijski glasnik 24/08). Tim Programom utvrñene su provedbene 
mjere kojima je zajednički cilj osobito povećanje proizvodnje svih vrsta pčelinjih proizvoda, 
povećanjem broja pčelara i poticanjem njihovog udruživanja te podupiranjem tržišne 
prepoznatljivosti meda proizvedenog na području Županije.  

Nositelji:     Upravni odjel za gospodarstvo Ličko-senjske županije u suradnji s  
                      Udrugama pčelara sa sjedištem na području Ličko-senjske županije 
Aktivnosti:  Utvrñene točkom IV. Programa unaprjeñenja pčelarstva na području Ličko- 
                       senjske županije (Županijski glasnik 24/08).  
Rok:              2012. i 2013 godina 
Korisnici:     Pčelari i Udruge pčelara sa sjedištem na području Ličko-senjske županije  
 
 
2. RESTRUKTURIRANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE BOLJIM KORIŠTENJEM PRIRODNIH 

RESURSA 
 

Članak 6. 
 

2.1. Nastavak Provedbe projekta Uspostava novih uzgajališta morskih organizama 
(marikultura) na području Velebitskog kanala, u Ličko-senjskoj županiji 
 
Nastavak provedbe projekta Uspostava novih uzgajališta morskih organizama 
(marikultura) na području Velebitskog kanala, u Ličko-senjskoj županiji uključuje 
ishodovanje lokacijske dozvole barem za jednu preporučenu lokaciju uzgajališta za 
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marikulturu iz Studije opravdanosti davanja koncesije na pomorskom dobru, na području 
Velebitskog kanala u Ličko-senjskoj županiji (Županijski glasnik 19/11) za potrebe 
prethodnog postupka do 2013. godine 
 
Nositelji:      Ličko-senjska županija u suradnji s odabranim isporučiteljima usluga 
Aktivnosti: Odabir lokacije za provedbu postupka davanja koncesije, nakon donošenja 

Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Ličko-senjskoj županiji za 
2012. godinu 
Izrada odgovarajućih projektnih zadataka 
Provedba javne nabave za Idejne projekte sukladno zakonskim propisima 
Podnošenje zahtjeva za izdavanje Lokacijske dozvole po izradi Idejnog projekta 
Provedba postupka odabira koncesionara 

Korisnici:     Ličko-senjska županija kao Davatelj koncesije, budući koncesionar/i 
Rokovi:        2012. i 2013. godina 
 

Članak 7. 
 

2.2. Izrada posebnih strateških razvojnih dokumenata za djelatnost proizvodnje i prerade  
mlijeka (kravljeg i ovčjeg), proizvodnje goveñeg mesa, rješavanje animalnog otpada  
 
U cilju zaustavljanja negativnih trendova u proizvodnji kravljeg mlijeka izradit će se posebna 
analiza stanja u toj poljoprivrednoj grani s ocjenom učinkovitosti dosadašnjih mjera za 
poticanje te proizvodnje i prijedlogom novih. Istovremeno izradit će se i studija mogućnosti 
proizvodnje goveñeg mesa kao alternative proizvodnji mlijeka. 
Korisnici izravnih plaćanja u poljoprivredi obvezni su ispunjavati uvjete višestruke 
sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji (NN 10/2010 Pravilnik o uvjetima višestruke 
sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji) i to: 

- uvjete vezane uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja, te dobrobit 
životinja, utvrñene posebnim propisima 

- uvjete vezane uz dobru poljoprivrednu i okolišnu praksu . 
Stoga u cilju stvaranja preduvjeta za udovoljavanje navedenom na području Županije izradit 
će se analiza stanja s prijedlogom mjera za rješavanje problema animalnog otpada na 
području Županije. 

 
Nositelj:      Ličko-senjska županija u suradnji s Razvojnom agencijom Ličko-senjske 
                     županije i Hrvatskom poljoprivrednom komorom te jedinicama lokalne  
                     samouprave s područja Ličko-senjske županije i odabranim izvoñačima  
                     radova.  
Aktivnosti:  Osiguranje financijskih sredstava 

          Izrada projektnih zadataka i procjene vrijednosti nabave  
          Provedba javne nabave, uključujući sklapanje Ugovora s odabranim  
          najpovoljnijim ponuditeljem  
          Usvajanje dokumenata na Županijskoj skupštini.  

Rok:             2012. i 2013. 
Korisnici:     poljoprivredna gospodarstva s područja Ličko-senjske županije 
 
 
3. POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA  
 

Članak 8. 
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3.1. Nastavak provedbe Projekta dobivanje oznake izvornosti/zemljopisnog porijekla za 

janjeće meso pod nazivom „lička janjetina“ 
 
Projekt dobivanja oznake izvornosti/zemljopisnog porijekla za janjeće meso pod nazivom 
„lička janjetina“ provodi se u suradnji s Agronomskim fakultetom sveučilišta u Zagrebu. 
U tijeku je završna faza izrade elaborata Standardizacija mesnih odlika ličke pramenke s ciljem 
stvaranja preduvjeta za zaštitu ličke janjetine oznakama kvalitete na temelju kojeg će se izraditi 
Specifikacija proizvoda „lička janjetina“ s oznakom izvornosti/zemljopisnog porijekla  
 
Nositelji:  Ličko-senjska županija u suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu,  

nadležnim državnim tijelima i udrugama uzgajivača ovaca s područja Ličko-
senjske županije 

Aktivnosti: U suradnji sa Agronomskim fakultetom, HPA i HPK te udrugama ovčara s 
područja Županije dovršiti izradu Specifikacije za oznaku izvornosti ili oznaku 
zemljopisnog porijekla za proizvod „lička janjetina“.  
Ugovorno ustupiti Specifikaciju  odabranoj udruzi ovčara kako bi se  ista 
dostavila Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na daljnje 
postupanje tj. ishodovanje odgovarajućeg Rješenja.  

Rok:            2012. i 2013 godina 
Korisnici:   Poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem ovaca sa specificiranog  
                     područja 
 

Članak 9. 
 
3.2. Osiguranje potpora razvoju malih proizvodnih kapaciteta i legalizaciji objekata u   
       stočarstvu i primarnoj preradi 
 
Radi osiguranja potpora razvoju malih proizvodnih - prerañivačkih kapaciteta na području 
Županije, Župan Ličko-senjske županije na temelju točke 3.5.2.5. Programa poticanja razvoja 
malog i srednjeg poduzetništva u Ličko-senjskoj županiji („Županijski glasnik“ broj 02/10) 
dana 10. svibnja 2010. donesao je Pravilnik o provedbi i radu projekta „Zajednički fond za 
tehničku dokumentaciju za male prerañivačke kapacitete, diversifikaciju proizvoda i usluga 
u Ličko-senjskoj županiji“ (Županijski glasnik 13/10). Tim pravilnikom utvrñeni su uvjeti za 
odobravanje bespovratnih financijskih potpora za izradu tehničke dokumentacije pri 
ureñenju i izgradnji malih prerañivačkih kapaciteta i osiguranju minimalnih tehničkih uvjeta 
ili uvoñenju sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP) / mjera dobre 
higijenske prakse (tehničko-tehnološke studije, investicijske studije i druga odgovarajuća 
dokumentacija i studije koje su ujedno preduvjet za odobravanje poticajnih sredstava za 
realizaciju projekta iz domaćih i stranih fondova).  
Za potrebe osiguranja uvjeta za odobravanje i potpora za legalizaciju objekata u stočarstvu i 
primarnoj preradi potrebno je izmijeniti i nadopuniti Pravilnik o provedbi i radu projekta 
"Zajednički fond za tehničku dokumentaciju za male prerañivačke, kapacitete, diversifikaciju 
proizvoda i usluga u Ličko-senjskoj županiji“ (Županijski glasnik 13/10) te objaviti novi 
dopunjeni javni poziv. 
 
Nositelji:   Župan Ličko-senjske županije u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo 

Ličko-senjske županije i Hrvatskom poljoprivrednom komorom 
Aktivnosti: Donošenje izmjena i dopuna Pravilnika o provedbi i radu projekta Zajedničkog 

fonda 
Osiguranje dodatnih financijskih sredstava za potrebe rada Zajedničkog fonda 
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Objava Javnog poziva 
Informiranje poljoprivrednih gospodarstava na terenu 
Odabir korisnika sredstava 

Rok:            2012. i 2013. godina 
Korisnici:  poljoprivredni proizvoñači s područja Ličko-senjske županije 
 
 

Članak 10. 
 
3.3.  Organiziranje edukacija u poljoprivredi u cilju priprema za ulazak na tržište EU i  
         korištenje sredstava EAFRD-a 
 

Cilj ove skupine aktivnosti je ponuditi poljoprivrednicima mogućnost edukacije u pojedinim 
specifičnim znanjima, kako bi se podigla kvaliteta poljoprivredne proizvodnje i ista podigla 
na višu razinu. Nedovoljna znanja o pojedinoj proizvodnji upravo su najčešći razlog 
neuspjeha pojedinih programa.  
 
Procesi transformiranja poljoprivrednih gospodarstava u komercijalne i konkuretne 
poljoprivredne proizvoñače uvjetovani su primjenom složenih tehnologija i metoda 
upravljanja gospodarstvom. Edukacija poljoprivrednika je trajan proces te o nivou znanja i 
proizvodnog iskustva ovisi uspješnost poslovanja te komercijalna i dohodovna efikasnost 
proizvoñača. Edukacijom se otvaraju mogućnosti poljoprivrednicima i da se što bolje 
pripreme za ulazak  Hrvatske u Europsku uniju. U EU naime svaki proizvoñač ima završenu 
najmanje poljoprivrednu školu, pa je stoga potvrda o educiranju za poljoprivredno 
zanimanje potrebna i našim proizvoñačima. 
 
U cilju osiguranja potpore očuvanju postojeće poljoprivredne proizvodnje i diverzifikaciji 
ruralnih gospodarskih aktivnosti organizirat će se edukacija u vidu usavršavanja i 
obrazovanja poljoprivrednika za različita poljoprivredna zvanja/zanimanja. 
 
Financiranje razvoja poljoprivrednog gospodarstva ubuduće će biti moguće korištenjem 
sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (eng. European Agricultural 
Fund for Rural Development  - EAFRD). EAFRD je usmjeren na smanjivanje razlika izmeñu 
regija EU kroz razvoj poljoprivrede. Sastoji se od četiri grane: (1) poboljšanje konkurentnosti 
sektora poljoprivrede i šumarstva, (2) poboljšanje okoliša i krajolika, (3) kvaliteta života u 
ruralnim područjima i diverzifikacija ruralne ekonomije, i (4) Leader pristup. U nadolazećem 
razdoblju potrebno je vršiti edukaciju poljoprivrednika radi pripreme za korištenje sredstava 
EAFRD-a. 
 
Nositelji:   Ličko-senjska županija u suradnji s Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije 

– LIRA-om i Hrvatskom poljoprivrednom komorom 
Aktivnosti: 

• odabir vršitelja edukacije,  
• ugovaranje,  
• odabir korisnika edukacije,  
• provedba edukacije.  

 
Rok:            2012. i 2013. godina 
Korisnici:  udruženja poljoprivrednika, poljoprivredna gospodarstva s područja Ličko-

senjske županije 
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4. OSNAŽIVANJE UDRUGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOðAČA 
 

Članak 11. 
 

4.1. Odobravanje bespovratnih potpora za poticanje razvoja udruga/zadruga 
 

Kroz ovu mjeru sufinancirat će se troškovi osnivanja zadruge/udruge i programi rada 
postojećih poljoprivrednih zadruga, udruga poljoprivrednih proizvoñača i institucija. 
Bespovratne potpore odobravaju se u visini do 50% opravdanih troškova, a najviše do 
25.000,00 kn po zahtjevu. Uvjeti za dodjelu bespovratnih potpora utvrdit će se Pravilnikom 
kojeg donosi župan, a sredstva se odobravaju temeljem javnog natječaja za korištenje 
sredstava potpore. 
 

 

Nositelj:      Župan Ličko-senjske županije u suradnji sa Upravnim odjelom za  
                      gospodarstvo i  Hrvatskom poljoprivrednom komorom 
Aktivnosti:  Izrada Pravilnika za davanje potpora udruživanju poljoprivrednika 

Osiguranje sredstava za provedbu Pravilnika  
Raspisivanje javnog poziva za korištenje sredstava potpore sukladno Pravilniku 

Rok:            2012. i 2013. 
Korisnici:   udruge/zadruge poljoprivrednika s područja Ličko-senjske županije 
 
 
 
5. RAZVOJ EKOLOŠKE PROIZVODNJE 

 
Članak 12. 

 
5.1. Odobravanje bespovratnih potpora razvoju ekološke proizvodnje na području Ličko -  
        senjske županije  
 
Vlada Republike Hrvatske je usvojila Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici 
Hrvatskoj za razdoblje 2011. – 2016. godine čiji je cilj provedba niza mjera  za poticanje  
stabilnog i dugoročnog rasta sektora ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj. Radi 
osiguranja provedbe Akcije 5. Akcijskog plana na području Ličko-senjske županije koja 
implicira osiguranje novčanih potpora ekološkoj poljoprivredi do ulaska Hrvatske u EU 
Župan Ličko-senjske županije donijet će se Pravilnik o poticanju ekološke proizvodnje na 
području Ličko-senjske županije kojim će se utvrditi pravila i kriteriji za dodjelu 
bespovratnih potpora poticanju razvoja ekološke proizvodnje. Bespovratne potpore će se 
odobravati temeljem javnog natječaja, a poduzetnicima će se sufinancirati do 50% stvarnih 
troškova, najviše do 20.000,00 kn.  
 
Nositelj:       Župan Ličko-senjske županije u suradnji s Upravnim odjelom za  
                       gospodarstvo Županije i  Hrvatskom poljoprivrednom komorom 
Aktivnosti:  Izrada i donošenje odgovarajućeg provedbenog Pravilnika  
                       Objava Javnog poziva  

Informiranje poljoprivrednih gospodarstava na terenu 
Odabir korisnika sredstava 

Rok:               2012. i 2013. 
Korisnici:      poljoprivredna gospodarstva s područja Ličko-senjske županije 
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IV. SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA I PRAĆENJE PROVEDBE 
 

Članak 13. 
 

Provedba mjera iz točke III. Programa vršit će se u suradnji s Hrvatskom poljoprivrednom 
agencijom, Hrvatskom poljoprivrednom komorom udrugama poljoprivrednih proizvoñača 
te poljoprivrednim gospodarstvima.  

 
 

Članak 14. 
 

O provedbi mjera iz točke III. Programa, Župan će izvijestiti Županijsku skupštinu u prvom 
tromjesečju 2014. godine. 
 
 

Članak 15. 
 
Sredstva za provedbu Programa osiguravat će se iz Županijskog proračuna Ličko-senjske 
županije (razdjel 3. Upravni odjel za gospodarstvo, širfa 00385, Glava: Ruralni razvoj) i 
drugih dostupnih izvora sredstava. 
 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 16. 
 

Ovaj Program objavit će u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije. 
 
 
 
 
       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
 
       Petar Krmpotić, dipl. politolog v. r.  

 

 


