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Lokve, 15. travnja 2021. godine  

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

 

DODATNIH 46,6 MILIJUNA HRK ZA PROVEDBU MJERE 17.1. “OSIGURANJE USJEVA, 

ŽIVOTINJA I BILJAKA” 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. travnja 2021. 
izmjene trećeg Natječaja za provedbu podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“. 

Ovim izmjenama ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju povećava se i sada 
iznosi 146.630.000,00 HRK. 

Detaljnije možete pogledati ovdje. 

PREDAJA ZAHTJEVA ZA MJERU 1; MJERU 2; MJERU 3 ZA PČELARSKU GODINU 2021. – ROK 

DO 20. TRAVNJA 2021. GODINE 
Podsjećaju se pčelari koji planiraju podnijeti zahtjev u okviru mjera Nacionalnog pčelarskog programa 
za pčelarsku godinu 2021. da je krajnji rok podnošenja zahtjeva za Mjeru 1 “Tehnička pomoć pčelarima 
i organizacijama pčelara”, Mjeru 2 “Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze” i Mjeru 3 
“Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja”, 20. travnja 2021. godine. 

Obrasce zahtjeva kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje. 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZBRINJAVANJA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG 

PODRIJETLA OTVORENO DO 30. TRAVNJA 2021. 
Obavještavaju se zainteresirani podnositelji zahtjeva da je od 15. travnja 2021. godine moguće 
podnijeti zahtjev za nacionalnu potporu za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla iz 
Programa potpore zbrinjavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine. 

https://www.apprrr.hr/podmjera-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/
https://www.apprrr.hr/pcelarstvo/
https://www.apprrr.hr/potpora-za-zbrinjavanje-nusproizvoda-zivotinjskog-podrijetla-od-2021-do-2023-godine/
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Potpora se dodjeljuje za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji su 
nastali tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke od 01. siječnja do 31. prosinca 
prethodne godine. 

Ukupna omotnica za isplatu potpore na godišnjoj razini iznosi 5.000.000,00 HRK. 

Navedena financijska sredstva proporcionalno će se raspodijeliti prijavljenim korisnicima sukladno 
broju kilograma evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“ u okviru Jedinstvenog registra domaćih 
životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede. 

Maksimalni iznos potpore je 0,20 kn po kilogramu isporučenih nusproizvoda. 

Zahtjevi u 2021. godini podnose se od 15. do 30. travnja sukladno Pravilniku o provedbi programa 
potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine (NN 39/2021). 

Za potporu su prihvatljivi korisnici koji posluju u odobrenim objektima za klanje papkara i kopitara ili 
peradi i lagomorfa upisani u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla 
kojega vodi Ministarstvo poljoprivrede. 

Zahtjev za potporu podnosi se Agenciji za plaćanja isključivo pisanim putem na obrascu Zahtjeva za 
potporu. Nakon popunjavanja Zahtjeva isti je potrebno ispisati, ovjeriti i dostaviti Agenciji za plaćanja 
neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb. 

Uz Zahtjev je obvezno priložiti i potpisanu Izjavu o poslovnim subjektima. 

Zahtjev i Izjavu možete preuzeti ovdje. 
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