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Lokve, 31. ožujka 2021. godine  

Newsletter LAG-a Gorski kotar – Broj 4. 
Informacije o aktualnim događanjima, natječajima, sajmovima, usavršavanjima… 

 

NOVA UPUTA ZA OBVEZNIKE JAVNE NABAVE U NATJEČAJIMA IZ PROGRAMA RURALNOG 

RAZVOJA I POPIS NAJČEŠĆIH POGREŠAKA 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novu Uputu za korisnike 
koji su obveznici javne nabave u natječajima za dodjelu potpore iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske 2014.-2020. o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom 
provođenja postupaka nabave i izvršenja ugovora financiranih temeljem sklopljenih ugovora o 
financiranju. 

Ova Uputa je rezultat dosadašnjeg iskustva ex ante i ex post provjera postupaka javne nabave i možete 
ju pronaći ovdje. 

POJAŠNJENJE OBVEZNOG RAZDOBLJA ZA KORISNIKE POJEDINIH OPERACIJA IZ MJERE 10 
U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2021. godinu koji 
je objavljen u Narodnim novinama broj 23/2021 dana 5. ožujka 2021. godine, potkrala se greška u 
dijelu teksta koji se odnosi na korisnike sljedećih tipova operacija: 

10.1.10. Održavanje suhozida; 10.1.11. Održavanje živica; 10.1.12. Korištenje feromonskih, vizualnih i 
hranidbenih klopki; 10.1.13. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima; 10.1.14. Poboljšano 
održavanje međurednog prostora u višegodišnjim nasadima; 10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u 
višegodišnjim nasadima; 10.1.16. Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada. 

Naime, za korisnike ovih tipova operacija, kao i za korisnike ostalih tipova operacija u mjeri 10, vrijede 
odredbe navedene u članku 55. točki 4 i članku 58. stavku 24. Iz tog razloga u točki 3. članaka 92., 95., 
98., 101., 104., 107. i 110., 

https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2021/03/Provedba-postupaka-javne-nabave_najcesce-pogreske.zip
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koji se odnose na uvjete za ostvarenje potpore za gore navedene operacije, treba biti navedeno 
sljedeće: 
3. korisnik je preuzeo obvezu petogodišnjeg razdoblja, osim korisnika iz članka 58. stavka 24. koji 
preuzimaju dvogodišnju obvezu provođenja operacije potpisivanjem jedinstvenog zahtjeva na listu A. 

Izmjena ovog teksta očekuje se u predstojećim izmjenama i dopunama Pravilnika. 

U E-SAVJETOVANJU NACRT PRIJEDLOGA STRATEGIJE POLJOPRIVREDE DO 2030. GODINE 

Ministarstvo poljoprivrede uputilo je u postupak elektronskog savjetovanja sa zainteresiranom 
javnošću Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine i Stratešku studiju utjecaja na okoliš 
Strategije poljoprivrede u razdoblju od 2020. do 2030. godine. E-savjetovanja su otvorena od 22. ožujka 
2021. do 23. travnja 2021. godine. 

Osnovni je zahtjev Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. učinkovitije korištenje javnih 
sredstava kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i sredstava za ruralni razvoj kroz četiri 
strateška cilja – povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske 
promjene, jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, obnova ruralnog 
gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima te horizontalni cilj, poticanje 
inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. 

Strategija uzima u obzir strateške smjernice iz Nacionalne razvojne strategije i predstavlja okvir za 
intervencije u sektoru u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, a sve aktivnosti planirane ovim 
dokumentom u skladu su s novim smjerovima Europske unije u okviru Zelenog plana, Strategije „Od 
polja do stola“ i Strategije bioraznolikosti. Aktivnosti će se realizirati putem ciljanih mjera financiranih 
iz Državnog proračuna ili sredstava proračuna EU u skladu s budućim Strateškim planom za Zajedničku 
poljoprivrednu politiku. Također, izrađena je i Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije 
poljoprivrede do 2030. čime je procijenjen značajan utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi koji bi mogli nastati 
njenom provedbom. 

E savjetovanja su dostupna na sljedećim poveznicama: Strategija poljoprivrede do 2030. godine 
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030.  – 1. dio 
Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije poljoprivrede do 2030.  – 2. dio 

 

 

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16231
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16248
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16228
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VAŽNA OBAVIJEST – IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 6.3.1. „POTPORA 

RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA”, REFERENTNA OZNAKA NATJEČAJA: 

463100 
Upravni odbor LAG-a Gorski kotar je na sjednici održanoj dana 25. ožujka 2021. godine donio Odluku 
o izmjeni Natječaja za provedbu TO Mjera 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava”, referentne oznake natječaja 463100, koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. 
iz  Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 
22.07.2020. godine. 

LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:  
– tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“; 
– tekst na 1. stranici „Datum 22.07.2020..“ mijenja se i glasi: „Datum 25.03.2021.“; 
– tekst na 3. stranici u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 1.589.490,00 HRK“ mijenja se i glasi: 
„Raspoloživa sredstva: 2.043.630,00 HRK“; 

Odluka o izmjeni četvrtog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore dostatne 
za financiranje osamnaest (18) projekata, umjesto prvotno planiranih četrnaest (14) koje je uslijedilo 
nakon Odluke o trećoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Gorski kotar 2014.-2020. (V4) usvojene 
na sjednici Skupštine LAG-a Gorski kotar dana 21. siječnja 2021. godine. 

 4. LAG_natječaj_TO_6.3.1. verzija 2.0 

Odluka o izmjeni 4. LAG natječaja za TO 6.3.1., ref. oznake 463100 

OBJAVLJENI NOVI NATJEČAJI ZA MJERU 21 ZA MSP-OVE I POLJOPRIVREDNIKE 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 29. ožujka 2021. 
godine dva nova natječaja za provedbu Mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima 
i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“ iz Programa ruralnog 
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

• Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-
ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“  – 
„POLJOPRIVREDNICI“ 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici koji se bave biljnom i stočarskom proizvodnjom te uzgojem 
gljiva i ispunjavaju druge uvjete Natječaja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po 

http://www.lag-gorskikotar.hr/wp-content/uploads/2021/03/4.LAG_natjecaj_TO_6.3.1.-verzija-2.0.pdf
http://www.lag-gorskikotar.hr/wp-content/uploads/2021/03/Odluka-o-izmjeni-4.-LAG-natjecaja-za-TO-6.3.1.-ref.-oznake-463100.pdf
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Natječaju je 100.000.000,00 kuna, a maksimalni iznos potpore za poljoprivrednike iznosi 52.863,30 
kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja primitaka ili smanjenja prihoda. 

• Natječaj za provedbu mjere 21 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-
ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19“  – „MSP-ovi“ 

Prihvatljivi korisnici su MSP-ovi u sektorima maslina i maslinovog ulja, vina, mlijeka, mesa, voća, 
povrća,  aromatičnog, začinskog i ostalog bilja, stočne hrane, gljiva te pakiranja jaja i proizvoda od jaja 
ili pčelinjih proizvoda koji ispunjavaju uvjete Natječaja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne 
potpore po Natječaju je 100.000.000,00 kuna, a maksimalni iznos potpore za MSP-ove iznosi 
377.595,00 kuna, ali ne više od stvarnog iznosa smanjenja primitaka ili smanjenja prihoda. 

Obje potpore korisnicima se isplaćuju na temelju Zahtjeva za isplatu potpore koji se podnosi Agenciji 
za plaćanja na temelju Natječaja i Pravilnika, a Zahtjev za isplatu potpore korisnik popunjava u 
elektroničkom obliku putem AGRONET-a. 

Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva je od 30. 
ožujka 2021. godine od 12.00 sati do 13. travnja 2021. godine do 12.00 sati. 

Natječaje i ostale detalje možete pogledati ovdje. 

IZMJENE NATJEČAJA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 16.1.2. “OPERATIVNE SKUPINE” 
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 30. ožujka 2021. 
godine druge izmjene Natječaja za provedbu Podmjere 16.1. „Potpora za osnivanje i rad operativnih 
skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“ – 
provedba tipa operacije 16.1.2. „Operativne skupine“. 

Detaljnije o Natječaju i ostaloj dokumentaciji pogledajte ovdje. 

 

 

 

 

https://www.apprrr.hr/mjera-21-izvanredna-privremena-potpora-covid-19/
https://www.apprrr.hr/podmjera-16-1-potpora-za-osnivanje-i-rad-operativnih-skupina-eip-a-za-poljoprivrednu-produktivnost-i-odrzivost/

