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Uvod 
 
Osječko-baranjska županija je kontinentalna županija bogata plodnim tlom Panonske nizine. 

Ravničarko područje pogoduje razvoju poljoprivrede, kao najkvalitetnijem dijelu hrvatske žitnice, što 

ne isključuje proizvodnju iz ostalih grana poljoprivredne, a rezultira mnogobrojnim kvalitetnim 

poljoprivrednim proizvodima. Obzirom na bogatstvo i raznolikost lokalnih proizvoda, te podršku 

Osječko-baranjske županije sa LAG-ovima na području županije, odlučili smo se na projekt suradnje 

među partnerima koji se nalaze unutar granica Osječko-baranjske županije. Kroz ovaj projekt 

suradnje podići će se kvaliteta lokalnih proizvoda kroz uvođenje standarda u proizvodnju skupina 

namirnica obuhvaćenima ovim projektom, što će se odraziti i na prepoznatljivost proizvoda i 

cjenovnu vrijednost kroz dobivanje oznake kvalitete. Cilj projekta suradnje je brendiranje domaćih 

lokalnih proizvoda u svrhu njihove prepoznatljivosti, te prepoznavanja regije kao tradicionalno gastro 

turističke ponude. Slavonija i Baranja  su poljoprivredna jezgra Republike Hrvatske koja, osim 

jedinstvenih prirodnih ljepota, ima i jedinstvenu kuhinju, s namirnicama proizvedenim u ovoj 

poljoprivrednoj oazi. Svatko tko posjeti Slavoniju i Baranju  trebao bi imati priliku u potpunosti 

osjetiti, doživjeti ali i kušati naše specijalitete. Brendiranjem domaćih lokalnih proizvoda u svrhu 

prepoznavanja regije kao tradicionalno gastro turističke ponude, a kako bi se istaknula iznimna 

kvaliteta odabranih proizvoda te se kao takvi zaštitili, ovim projektom želimo cjeloviti regionalni 

sustav kvalitete hrane, pića pod jednim nazivom. 

 
Uvjeti koje prijavitelji moraju zadovoljiti 
 
Znak Golden Panonian Quality dodjeljuje se proizvođačima koji imaju sjedište i/ili proizvodne pogone 
na području Osječko-baranjske županije . Pravo korištenja Znaka može dobiti svaka pravna ili fizička 
osoba registrirana sukladno zakonskim odredbama koje reguliraju predmetnu djelatnosti, za 
proizvode iz vlastite proizvodnje na području Osječko-baranjske županije, ukoliko udovoljava 
uvjetima Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja jamstvenog žiga  „Golden Panonian Quality“. 
  
 
Prijava za dodjelu Znaka 
 
Postupak dodjele prava uporabe Znaka pokreće se prijavom na Javni poziv, predajom Zahtjeva za 
dodjelu prava uporabe Znaka koji se u propisanom obrascu uz dodatnu dokumentaciju podnosi LAG-
u Karašica. 
Popis popratne dokumentacije: 
1. Obrazac Zahtjeva za korištenje Znaka Golden Panonian Quality (Prilog 2) 

2. Izvod iz nadležnog registra (trgovački, obrtni, upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugi 

odgovarajući registar) 

3. Evidencija  o poljoprivrednoj  proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda (sukladno 

obrascima - Prilog 3),  

4. Analize za svaku pojedinu vrstu za koju se traži oznaka „Golden Panonian Quality“. Analiza 

(Ispitni izvještaj) za svaku pojedinu vrstu proizvoda treba biti izdana od strane ovlaštenog 

laboratorija.   

5. Preporuka LAG- a (sukladno obrascima - Prilog 6), 

6. Izjava o lokalnom podrijetlu ( Prilog 7 )  

7. Kratak opis proizvođača i proizvoda koji prijavljuje 

8. Fotografije proizvoda koje će služiti u promotivne svrhe 



 

 

9. Rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju 

zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod ili uslugu (ukoliko ih prijavitelj posjeduje) 

10. Tehnička dokumentacija proizvoda, promidžbeni materijali i druga dokumentacija za 

jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda (ukoliko je primjenjivo) 

11. Certifikati ili drugi dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu 

upravljanja kvalitetom (ukoliko ih prijavitelj posjeduje)  

 
Zahtjev mora biti potpisan od strane odgovorne osobe, odnosno podnositelja Zahtjeva i imati pečat 
podnositelja (ako ga posjeduje), a može biti ispunjen elektronski ili ručno. Dovoljno je dostaviti 
preslike izvoda iz nadležnog registra, izvještaja o ispitivanju i druge dokumentacije izdane od strane 
drugih pravnih osoba. LAG može zatražiti originale dokumenata na uvid. Dostavljena dokumentacija 
se ne vraća.  
Prijavu je potrebno predati na sljedeći način: 
- U zatvorenoj omotnici putem pošte ili osobno  
- Na vanjskoj omotnici treba biti naznačen točan naziv i adresa podnositelja prijave  
- Na navedenu poštansku adresu, odnosno adresu za predaju: 

 
LAG Karašica  

Kralja Petra Krešimira IV. 6B  
31550 Valpovo  

s naznakom: „Prijava na Javni poziv – Golden Panonian Quality“ 

 
Kratak opis proizvođača i proizvoda koje prijavljuje i fotografije je potrebno dostaviti u elektronskom 
obliku na CD-u zajedno s ostalom dokumentacijom.   
 
 
Prijave za Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje Znaka Golden Panonian  Quality dostavljaju 
se TRAJNO, do zatvaranja o čemu će korisnici biti obavješteni putem mrežne stranice LAG-a Karašica.  
 
Način vrednovanja prijave po primitku Zahtjeva Povjerenstvo za dodjelu markice/jamstvenog žiga 
postupkom administrativne provjere utvrđuje sukladnost predanog Zahtjeva s uvjetima prijave i 
Pravilnikom o uvjetima i  načinu  korištenja jamstvenog žiga „Golden Panonian Quality“.  
Ukoliko Zahtjev nije potpun, Povjerenstvo za dodjelu markice/jamstvenog žiga će od podnositelja 
Zahtjeva zatražiti njegovu dopunu/obrazloženje/ispravak.  
Podnositelj je dužan vratiti nadopunjen Zahtjev u roku od 7 dana. Ukoliko postupi drukčije, smatra se 
da je odustao od prijave. Povjerenstvo za dodjelu markice/jamstvenog žiga može zatražiti originale 
dokumenata na uvid. Cjelovitu dokumentaciju za dodjelu znaka treba dostaviti u papirnatom obliku. 
Ukoliko prijavitelj prijavljuje više vrsta proizvoda, za svaki proizvod potrebno je ispuniti poseban treći 
dio obrasca („3. PODACI O PROIZVODU KOJI PRIJAVLJUJETE“). 
 
Dodjela prava korištenja Znaka 
 
U procesu odobravanja Zahtjeva Povjerenstvo može izvršiti terenski obilazak podnositelja Zahtjeva, 
prije čega će obavijestiti podnositelja Zahtjeva, nakon čega sastavlja pisano izvješće. Povjerenstvo će 
također obavijestiti podnositelja Zahtjeva koji je dužan proizvod dati na ispitivanje i po izvršenom 
ispitivanju dostaviti Povjerenstvu izvještaj o ispitivanju. 
Povjerenstvo donosi stručno mišljenje s izjavom o podobnosti/nepodobnosti proizvoda ili usluge za 
dodjelu prva uporabe Znaka. Odluku o ispravnosti zahtjeva i prijedlog za dodjelu oznake „Golden 
Panonian Quality“ donosi Povjerenstvo. Nositelj žiga donosi konačnu Odluku o dodjeli oznake 



 

 

„Golden Panonian Quality“ te sklapa Ugovor o pravu uporabe markice/jamstvenog žiga s 
proizvođačem kojemu je odobrena dodjela oznake.  
 
Podnositelj dobiva pisanu obavijest o dodjeli prava korištenja Znaka za svoj proizvod ili obavijest o 
tome zašto nisu ostvarili pravo korištenja Znaka uz obrazloženje.  
Nositelj žiga donosi konačnu Odluku o dodjeli oznake „Golden Panonian Quality“ te sklapa Ugovor o 
pravu uporabe markice/jamstvenog žiga s proizvođačem kojemu je odobrena dodjela oznake na 
vrijeme od dvije godine.  
Podnositelj Zahtjeva nakon potpisivanja Ugovora o korištenju Znaka naziva se Korisnik. O odbijanju 
Zahtjeva za korištenje jamstvenog žiga Golden Panonian Quality podnositelj Zahtjeva bit će 
obaviješten uz obrazloženje.  
 
Ispitivanje proizvoda 
 
Ispitivanjem proizvoda potvrđuju se svojstva proizvoda koja su uvjet za dodjelu prava uporabe Znaka 
Golden Panonian  Quality u skladu s Pravilnikom  o uvjetima i  načinu  korištenja jamstvenog žiga  
„Golden Panonian Quality“.  
Ispitivanje proizvoda nužno je ako to zatraži Povjerenstvo za dodjelu markice/jamstvenog žiga  u 
postupku rješavanja Zahtjeva.  
Troškove ispitivanja snosi prijavitelj, odnosno Korisnik Znaka. Ispitivanja proizvoda za stjecanje prava 
uporabe Znaka mogu provoditi ovlašteni ispitni laboratoriji na području Republike Hrvatske. 
Korisnik Znaka dužan je provesti kontrolno ispitivanje proizvoda prema obavijesti i dozvoliti pristup 
članovima Povjerenstva u sve radne prostorije koje koristi za proizvodnju i prodaju te bez naknade 
staviti na raspolaganje uzorke proizvoda potrebne za ispitivanje. 
 
Produženje prava korištenja Znaka 
 
Odredbe Pravilnika  o uvjetima i  načinu  korištenja jamstvenog žiga  Golden Panonian Quality koje se 
odnose na ispunjenje uvjeta za dodjelu prava uporabe Znaka shodno se primjenjuju na ispunjenje 
uvjeta za produženje prava uporabe Znaka.  
Na zahtjev Korisnika Znaka pravo uporabe Znaka može se nakon obveznog kontrolnog dokazivanja 
ispunjenja uvjeta produljiti aneksom Ugovora za daljnje dvije godine. Zahtjev za produženje prava 
uporabe Znaka korisnik Znaka mora dostaviti LAG-u Karašica najmanje 60 dana prije isteka Ugovora 
odnosno aneksa Ugovora. 
 
Oduzimanje prava Znaka 
 
Oduzimanje prava korištenja markice/jamstvenog žiga, prije isteka važenja Ugovora moguće je u 
slučajevima:  
- uporabe Znaka za proizvod  koji više ne ispunjavaju uvjete temeljem kojih je Znak dodijeljen;  
- uporabe Znaka za proizvod  kojima Znak nije dodijeljen; 
 - neispunjavanja  obveze koje proizlaze iz Ugovora i Pravilnika.  
 
Odluku o oduzimanju oznake, ili eventualne druge sankcije, donosi Povjerenstvo za dodjelu 
markice/jamstvenog žiga „Golden Panonian Quality“ koju obvezno treba potvrditi nositelj žiga 
„Golden Panonian Quality“ - LAG Karašica. 

 


