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Lokve, 05. ožujka 2020. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 5. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 

POLJOPRIVREDNICIMA ZA IZRAVNA PLAĆANJA 3,1 MILIJARDA HRK 
Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih 
plaćanja za 2019. godinu u iznosu od 2,87 milijardi HRK, što je 6% više sredstava nego za 2018. godinu, 
kada je omotnica bila 2,71 milijardu HRK. 

Dio financijskih sredstava već je isplaćen krajem prošle godine (1,3 mlrd. HRK), a ostatak tijekom veljače 
i ožujka kako bi se poljoprivrednicima pravovremeno osigurala obrtna sredstva za pripremu proljetne 
sjetve te zadnji dio u svibnju ove godine. 

Više o ovome te Programu državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za ovu godinu 
možete pronaći ovdje.  

OBAVIJEST KORISNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA NACIONALNE POTPORE ZA 2020. 
GODINU PUTEM AGRONET-a 
Obavještavaju se korisnici o rokovima i uvjetima prihvatljivosti za ostvarivanje prava na nacionalnu 
potporu za 2020. godinu. Zahtjev za nacionalnu potporu podnosi se u podružnicama Agencije za 
plaćanja ili samostalno putem AGRONET-a. Po ispunjavanju zahtjeva na AGRONET-u, Zahtjev je 
potrebno ispisati, potpisati ga i dostaviti u podružnicu Agencije za plaćanja. 

Zahtjev se ne podnosi automatski uz Zahtjev za izravne potpore za 2020. godinu, već je potrebno 
posebno naglasiti djelatniku ili savjetodavcu koji pruža pomoć pri ispunjavanju Zahtjeva za izravne 
potpore kako se dodatno želi podnijeti i Zahtjev za nacionalne potpore te izabrati željene potpore. 
Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu, a korisnik je sam odgovoran za odabir mjere i podnošenje 
Zahtjeva. 

Detaljnije o ovome možete pročitati ovdje. 

https://www.apprrr.hr/poljoprivrednicima-za-izravna-placanja-31-milijarda-kuna/
https://www.apprrr.hr/obavijest-korisnicima-o-podnosenju-zahtjeva-za-nacionalne-potpore-za-2020-godinu-putem-agroneta-a/
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OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA POTPORE ZA UZGOJ GOVEDA U SUSTAVU KRAVA-TELE, ZA 
UZGOJ UZGOJNO VALJANIH OVACA I KOZA TE ZA UZGOJ IZVORNIH PASMINA PERADI 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 28. veljače 2020. 
godine Javni poziv za provedbu mjera „Potpora za uzgoj goveda u sustavu krava-tele“, „Potpora za 
uzgoj uzgojno valjanih ovaca i koza“ i „Potpora za uzgoj izvornih pasmina peradi“ iz „Programa potpore 
za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, 
unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine“ u 
2020. godini. 

Zahtjevi za potpore podnose se putem Agronet-a, a po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom 
obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz Agronet aplikacije, potpisati ga te dostaviti 
neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja. 

Rok za podnošenje zahtjeva po ovom Javnom pozivu je u periodu od 02. ožujka do 10. lipnja 2020. 
godine. 

Više informacija možete pronaći ovdje, a sam Javni poziv ovdje. 

PODNOŠENJE JEDINSTVENIH ZAHTJEVA ZA IZRAVNE POTPORE I IAKS MJERE RURALNOG 
RAZVOJA 
Od 02. ožujka 2020. godine u podružnicama Agencije za plaćanja mogu se podnijeti Jedinstveni zahtjevi 
za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za 2020. godinu. 

Krajnji rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva je 15. svibnja 2020. godine, a na raspolaganju za sva 
pitanja i pomoć možete se obratiti djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva poljoprivrede i 
Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. 

Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu možete 
pronaći ovdje.   

 

 

 

https://www.apprrr.hr/#karta
https://www.apprrr.hr/objavljen-javni-poziv-za-provedbu-mjera-potpora-za-uzgoj-goveda-u-sustavu-krava-tele-potpora-za-uzgoj-uzgojno-valjanih-ovaca-i-koza-i-potpora-za-uzgoj-izvornih-pasmina-peradi-iz-programa-potpore-za-u/
https://www.apprrr.hr/potpore-za-unaprjedenje-proizvodnog-potencijala-u-sektoru-mesnog-gospodarstva/
https://www.apprrr.hr/#karta
https://www.apprrr.hr/izravne-potpore/

