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1. OPG xxxxxxxxx 
 
Primjedba: 
PREDLAŽEMO DOPUNU U MJERI 1.2. – POTPORE U 
BILJNOJ PROIZVODNJI 
POTPORA ZA OGRAĐIVANJE POLJOPRIVREDNIH  USJEVA 
 
PREDLAŽEMO DA U IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI I 
RURALNOM RAZDOBLJU U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI ZA 
RAZDOBLJE 2021. – 2023.  - U MJERI 1.2. - UVRSTITE I 
DODATNU PODMJERU  POD NAZIVOM -  POTPORA ZA 
OGRAĐIVANJE POLJOPRIVREDNIH USJEVA, A GDJE ĆE 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI BITI NABAVA MATERIJALA ZA 
OGRAĐIVANJE POLJOPRIVREDNIH USJEVA  (EL. PASTIRI I 
DRUGE VRSTE ZAŠTITNIH OGRADA).  
Obrazloženje: u cilju sprečavanja nastanka šteta od 
divljači na poljoprivrednim usjevima (kukuruz, pšenica, 
zob, trave…) poljoprivredna gospodarstva svake godine 
ulažu znatna sredstva u kupnju električnih pastira i 
ostale potrebne opreme ili druge vrste ograda  
poljoprivrednih usjeva, stoga predlažemo ovu podmjeru 
da bi se na ovaj način pridonijelo sufinanciranju velikih 
troškova poljoprivrednicima te također preventivnim 
djelovanjem spriječile štete od divljači.   
 
Primjedba se prihvaća. 
 



2. OPG Protulipac Sabina 
 
Primjedba: 
 
Primjedba na čl.12 vezano uz redoslijed prvenstva za 
dodjelu potpora male vrijednosti iz proračuna 
Karlovačke županije. Smatram da u prvenstvo treba 
uključiti OPG i SPG koji mogu potpore ostvariti samo na 
razini županije. Moje OPG registrirano je na adresi 
stanovanja u Karlovcu, a zemlja koja se obrađuje nalazi 
se u općini Barilović- Donji Velemerić. Radi toga ne mogu 
se javiti za poticaje niti u Karlovcu, niti u Bariloviću. 
Obzirom da je OPG manji od hektara (0,69 ha) ne mogu 
ostvariti niti državne poticaje. Bilo koji oblik potpore 
mogu ostvariti samo preko potpora Karlovačke županije. 
Stoga smatram da bi i ovakvi slučajevi trebali imati 
prioritete u dodjeli poticaja. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
Ciljevi ovog Programa potpora su razvoj, unapređenje i 
modernizacija poljoprivredne proizvodnje i očuvanje 
ruralnog prostora, stvaranje povoljnih uvjeta za 
poljoprivrednu proizvodnju, povećanje kvalitete 
poljoprivrednih proizvoda, edukacija stanovništva na 
ruralnom prostoru, stvaranje novih radnih mjesta te 
zadržavanje stanovništva u ruralnom prostoru sukladno 
Provedbenom programu Karlovačke županije za 
mandatno razdoblje 2021. – 2025. godine (GKŽ 53/21). 
Slijedom navedenog Karlovačka županija je u postupku 
provođenja Programa potpora putem Javnog poziva 
prethodnih godina i navedenih uvjeta iz Programu, viši 
nivo potpora odobravala mladim i ekološkim 
proizvođačima, a od ove godine se prilikom rangiranja i 
ocjenjivanja prijava prednost prvenstva daje upravo 
mladim, ekološkim i proizvođačima profesionalcima 
zaposlenima na OPG-u i kojima je to jedini izvor prihoda. 
Svi ostali poljoprivrednici imaju mogućnost sudjelovati i 
podnositi prijave na Javni poziv za dodjelu potpora u 
2022. godini, a njihove će prijave prema navedenom 
redoslijedu prvenstva u članku 12. Programa biti 
razmatrane nakon ove tri navedene skupine 
proizvođača. 
 
3. OPG Josip Škrtić 
 
Primjedba: 
 
MOLIM DA MI SE ODOBRI POTPORA ZA OSIGURANJE 
ŽIVOTINJA PO MJERI 1.5 JER SAM U 4. MJESECU PROŠLE 
GODINE SKLOPIO POLICU 078620085024 KOJA VRIJEDI 
DO 11.04.2022., A POTPORA MI NIJE ISPLAĆENA U 2021. 
JER NIJE BILO SREDSTAVA. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 



Obrazloženje: 
Sukladno članku 8. Javnog poziva za podnošenje 
zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2021. 
godini  i obavijesti Upravnog odjela za gospodarstvo o 
iskorištenju sredstava s web stranice Karlovačke 
županije od 27. listopada 2021. godine, sredstva 
Proračuna Karlovačke županije u 2021. godini 
namijenjena ostvarivanju potpora do navedenog datuma 
bila su iskorištena u cijelosti. Sukladno navedenom u 
primjedbi OPG Škrtić je policu osiguranja sklopio u 
travnju 2021. godine, te je bilo mogućnosti da podnese 
zahtjev za dodjelu potpora (do 27.listopada 2021. 
godine). Molimo da ubuduće pratite rokove iz Javnog 
poziva u 2022. godini, a po sklapanju nove police 
osiguranja u ovoj godini biti će mogućnost podnošenja 
prijave za sufinanciranje troškova osiguranja po novoj 
polici iz 2022. godine.    
 
4. OPG xxxxxxxxxx 
 
Primjedba: 
 
U članku 14. pod točkom 7. preslika Zahtjeva za potporu 
od APPRRR u tekućoj godine. 
 – Pošto, pčelari ne ostvaruju potpore od APPRRR-a, oni 
bi ovom točkom bili zakinuti u dodjeljivanju potpora. 
 
Primjedba se prihvaća. 
 
5. OPG Jana Gojak 
 
Primjedba: 
 
MOLIM DA MI SE ODOBRI POTPORA ZA OSIGURANJE 
ŽIVOTINJA PO MJERI 1.5 JER SAM U 4. MJESECU PROŠLE 
GODINE SKLOPIO POLICU 078620085024 KOJA VRIJEDI 
DO 11.04.2022., A POTPORA MI NIJE ISPLAĆENA U 2021. 
JER NIJE BILO SREDSTAVA. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Sukladno članku 8. Javnog poziva za podnošenje 
zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 2021. 
godini  i obavijesti Upravnog odjela za gospodarstvo o 
iskorištenju sredstava s web stranice Karlovačke 
županije od 27. listopada 2021. godine, sredstva 
Proračuna Karlovačke županije u 2021. godini 
namijenjena ostvarivanju potpora do navedenog datuma 
bila su iskorištena u cijelosti. Sukladno navedenom u 
primjedbi OPG Gojak je policu osiguranja sklopio u 
travnju 2021. godine, te je bilo mogućnosti da podnese 
zahtjev za dodjelu potpora (do 27.listopada 2021. 
godine). Molimo da ubuduće pratite rokove iz Javnog 
poziva u 2022. godini, a po sklapanju nove police 



osiguranja u ovoj godini biti će mogućnost podnošenja 
prijave za sufinanciranje troškova osiguranja po novoj 
polici iz 2022. godine.    
 
6. OPG xxxxxxxxx 
 
Primjedba: 
Odobrenje potpora za Hrvatske posavce mjera 1.3.5-b. 
Prijedlog da se uvrsti i potpora za Hrvatske posavce jer  
je to naša autohtona pasmina. 
 
Primjedba se prihvaća. 
 
7. OPG GLAVAN 
 
Primjedba: 
 
Primjedba se odnosi na članak 1.3.5. a), na kojem se ne 
odobrava potpora za kupnju goveda u sustavu krava 
tele. Moj prijedlog je da se omogući ista, ali za kupnju 
autohtonih vrsta goveda, konkretno grla buše, boškarina 
i sl. 
 
Primjedba se prihvaća. 
 
8. Denis Štubljar 
 
Primjedba: 
 
MJERA 1.7. POTPORA ZA NABAVKU MEHANIZACIJE, 
STROJEVA I OPREME ZA PRIMARNU POLJOPRIVREDNU 
PROIZVODNJU 
Kao mladi poljoprivrednik , može li sada omogućiti 
kupnja strojeva koje će biti korišteni tek nakon recimo 
sadnje  višegodišnjih nasada tj . vinograda . Zbog viših 
troškova cjelokupnog procesa da nabavku strojeva lakše 
podnese poljoprivredno gospodarstvo. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Potpora za kupnju mehanizacije, strojeva i opreme 
odobrava se korisnicima koji se bave povrćarstvom, 
ratarstvom, voćarstvom, vinogradarstvom, ljekovitim 
biljem, uljaricama, stočarstvom pčelarstvo i dr. a isto se 
dokazuje evidencijom poljoprivrednog zemljišta u 
ARKOD sustavu ili evidencijom u stočarstvu, pčelarstvu, 
stoga se prilikom podnošenja prijava obavezno prilaže 
dokument Zahtjev za potporu od APPRRR u tekućoj 
godini radi kontrole proizvodnje za koju je podnesena 
prijava za potporu.   
 
9. OPG JAGARKA 
 
Primjedba: 



Ovakav program potpora podržavamo, barem dio za koji 
smo i sami zainteresirani kao uzgajivači koza koji mlijeko 
vlastitoga stada prerađuju u mini-sirani. Naš je dojam da 
pokriva gotovo sva područja koja u preradi sira mogu 
predstavljati financijsku prepreku. Potrebna 
dokumentacija nije pretjerana, udio od 50% troškova je 
dobro balansiran (ako ja sam moram dati pola potrebne 
svote, ipak ću razmisliti da li mi je planirani zahvat 
potreban i hoću li od njega imati koristi, a s druge strane 
popust za kupljenu stavku nije uopće zanemariv). 
Svojevremeno smo gledali nabaviti elektropastira na 
nekim drugim natječajima. Kad smo vidjeli uvjete koji su 
definirali broj žica, visinu ograde itd. Jednostavno smo 
sami složili ogradu u kojoj se naše koze bez ikakvih 
problema već tri godine napasaju. Uz ovakav natječaj 
obumili bismo veću površinu ili već nabavili dodatnu 
muzilicu za mužnju. Iskreno, opet nas je županija vrlo 
ugodno iznenadila. Lijepo! 
 
Primljeno na znanje. 
 
10. OPG Stišćak Mario 
 
Primjedba: 
 
ČL.7. 
Kriteriji za ostvarivanje potpora po pojedinim mjerama: 
Prijedlog dopune mjere 1.7 Potpora za nabavku 
mehanizacije, strojeva i opreme za primarnu 
poljoprivrednu proizvodnju. Ostaviti malčer kao 
stroj/mehanizacija za koji se može ostvariti potpora u 
slučaju mješovite proizvodnje (Povrćarstvo, ratarstvo, 
voćarstvo i dr. ) za poljoprivrednike (OPG) uz uvjet da u 
ARKOD sustavu imaju u trenutku prijave najmanje 2 ha 
poljoprivrednog zemljišta. Vrijednosti malčera do 
15.000,00 kn. 
 
Primjedba se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
U Odluci o izmjenama i dopuna Programa potpora, 
mjera 1.7. za kupnju mehanizacije, strojeva i opreme 
mijenjana je u odnosu na prethodnu godinu provedbe u 
vidu podizanja maksimalnog iznosa po korisniku i u vidu 
ograničavanja kupnje malčera i kosilica skupinama 
proizvođača uz određene uvijete, posebice obrada 
značajnijih većih površina u sektoru ratarstva ili 
voćarstva te u sektoru stočarstva uz uvjet posjedovanja 
minimalno 3 uvjetna grla stoke. 
 
11. Ivana Pavić 
 
Primjedba: 
 
Primjedba 1. 



Stranica 5 – Mjera 1.2. Potpore u biljnoj proizvodnji 
 
Smatram da je potrebno uvrstiti mogućnost 
sufinanciranja kupnje sjemena i sadnica ako se već 
dopušta unutar potpora za stočarstvo kupnja UG, a kako 
bi mjere mile poštene i jednake i za one koji se bave 
biljnom proizvodnjom i za one koji se bave stočarskom 
proizvodnjom. 
 
Primjedba 2.  
Stranica 6  i 7 – Mjera 1.3. Potpore u stočarskoj 
proizvodnji 
 
U današnjim uvjetima visoke inflacije, a poglavito 
građevinskih radova smatram da bi bilo nužno da se 
izmijeni sljedeće: 1.3.4. opremanje, uređenje, adaptacija 
i/ili građenje prostora/objekata za uzgoj stoke 
Potpora za podmjeru 1.3.4. odobrava se za opremanje, 
uređenje, adaptaciju i/ili građenje 
prostora/objekata za uzgoj stoke uključujući unutarnju 
infrastrukturu u sklopu objekta za uzgoj stoke na 
poljoprivrednom gospodarstvu u svrhu obavljanja 
primarne poljoprivredne proizvodnje, a prihvatljivi su 
troškovi nabave materijala za izradu i usluga izrade 
prostora/objekta, a vlastiti rad nije prihvatljivi trošak. 
Na način da glasi kako slijedi:  
1.3.4. opremanje, uređenje, adaptacija i/ili građenje 
prostora/objekata za uzgoj stoke 
Potpora za podmjeru 1.3.4. odobrava se za opremanje, 
uređenje, adaptaciju i/ili građenje 
prostora/objekata za uzgoj stoke uključujući unutarnju 
infrastrukturu u sklopu objekta za uzgoj stoke na 
poljoprivrednom gospodarstvu u svrhu obavljanja 
primarne poljoprivredne proizvodnje, a prihvatljivi su 
troškovi nabave materijala za izradu i/ili usluga izrade 
prostora/objekta, a vlastiti rad nije prihvatljivi trošak. 
 
Na ovaj način bi se omogućila i ta predviđena 
izgradnja/dogradnja poljoprivrednicima jer je iznos 
prenizak da uz prisutnu inflaciju se išta smisleno 
možemo izgraditi pa je moj prijedlog da se dozvoli 
poljoprivrednicima da prijave samo trošak kupljenog 
materijala. Također, navodite da ukoliko ne glavni 
projekt da vam treba potpisana izjava da isto ne treba, a 
poznato je da za takve izjave projektanti uzimaju cca 
2.000,00 kn što je nepotreban trošak pogotovo 
uzimajući u obzir da je riječ o niskobudžetnim 
ulaganjima i većini će biti nedostižno ishoditi ovakvu 
izjavu. Prijedlog i za povećati max iznos potpore. 
 
Primjedba 3.  
Stranica 7 – nabava grla konja i magaraca 
Smanjiti sa 12 na 6 mj jer se sukladno Pravilniku o 
provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera smatra 1 UG 
kopitara već od 6 mj i takva UG se mogu kupiti po 
predviđenoj cijeni dok UG od 12 mj postižu puno više 



cijene. 
 
Primjedba 4. 
Stranica 9. – edukacija 
Smatram da se treba podupirati VSS/VŠS obrazovanje 
poljoprivrednika što je i cilj EU, a isto je u prosjeku 
9.000,00 kn godišnje. Također, ukoliko se usvoji treba 
uzeti u obzir da se diplome dobivaju naknadno pa 
navesti obvezu da se dokaz o završenom školovanju 
treba dostaviti barem do kraja iduće godine ili naredne 
godine. 
 
Primjedba 5. 
Stranica 11. Mjera 1.7.  
Smatram da je iznos max potpore u ovoj mjeri 
neprilagođen što stanju na tržištu, a vezano uz 
poskupljenje mehanizacije, a traži se da se nabavlja 
nova, što našim terenima – krškom, koji zahtjeva skuplju 
mehanizaciju pa vas ovim putem molim za uvećanje max 
iznosa potpore u ovoj mjeri po korisniku. 
 
Primjedba 6.  
Stranica 12 – Mjera 1.8. 
 
Ovoj mjeri treba ili povećati iznos po m2 za uređenje ili 
izbrisati jer cijenu koju vi spominjete je došla iz ne znam 
kakvog izvora i ista je apsolutno neusklađena sa 
cijenama na tržištu. Moj prijedlog je min 1 kn/m2 i to ne 
pretjerano zaraslog terena. Na ovaj način će se zaista 
omogućiti, čak i pokrenuti poljoprivrednike da urede 
svoje zapuštene terene. 
 
Primjedba 1 se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Nabava  biljnog materijala iz ovog Programa potpora 
moguća je putem vrlo povoljnih kreditnih linija (trajni 
nasadi – dugoročni, sjemenski materijal – kratkoročni 
krediti) sa subvencioniranom kamatnom stopom. Za 
subvenciju kamata za kreditiranje poljoprivrede 
Karlovačka županija duži niz godina izdvaja znatna 
sredstva u Proračunu Karlovačke županije. Mišljenja smo 
da je za projekt podizanja novih trajnih nasada potrebno 
izdvojiti veća početna sredstva ne samo za nabavu 
sadnica već za ograđivanje, navodnjavanje, sustave za 
obranu od mraza i druge sustave, što je moguće putem 
mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
ili iz drugih fondova za razvoj poljoprivredne 
proizvodnje. Za nabavu repromaterijala za proljetnu ili 
jesensku sjetvu također je odmah neophodna i nabava 
umjetnog gnoja i zaštitnih sredstava, a što će se 
poljoprivrednicima omogućili putem kratkoročnih 
beskamatnih kredita.       
 
Primjedba 2 se ne prihvaća. 



Obrazloženje: 
Karlovačka županija je u Odluci o izmjenama i dopunama 
Programa potpora, u podmjeri 1.3.4. opremanje 
objekata za uzgoj stoke – predložila određene izmjene u 
vidu podizanja maksimalnog iznosa potpore po korisniku 
kao i u vidu prihvatljivih troškova za uređenje, 
adaptaciju i/ili građenje prostora/objekta za uzgoj stoke 
uz određene uvijete koji se odnose na vlasništvo i dokaz 
prava građenja za objekte koji se adaptiraju, uređuju ili 
grade, a sve radi provedbe kontrole  namjenskog 
korištenja sredstava potpore. Iznos sredstava potpore za 
ovu podmjeru  nije moguće dodatno povećavati zbog 
ograničenog ukupnog iznosa u Proračunu Karlovačke 
županije namijenjenog za provođenje ovog Javnog 
poziva.    
 
Primjedba 3 se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Potpora za nabavu konja i magaraca je nova podmjera u 
Programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi i 
ruralnom razvoju Karlovačke županije, a navedeni uvjeti 
prethodno su potvrđeni i provjereni od stručnih i 
dugogodišnjih uzgajivača konja na području Karlovačke 
županije.   
 
Primjedba 4 se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Potpora za školovanje učenicima i studentima ostvaruje 
se putem stipendiranja, a iste je moguće realizirati 
putem Županijskih ili gradskih/općinskih Javnih natječaja 
za stipendiranje. 
 
Primjedba 5 se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Odlukom o izmjenama i dopunama Programa potpora 
ove godine je predloženo povećanje  potpore po 
korisniku po ovoj mjeri u odnosu na prethodnu godinu.   
 
Primjedba 6 se djelomično prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Povećanje iznosa potpore u mjeri 1.8. za uređenje 
zemljišta je sa 1.000,00 na 3.000,00 kuna/ ha, a za mlade 
i ekološke 3.600,00 kuna/ha,  ostalo ne promijenjeno u 
odnosu na prethodnu godinu. 
 
 
 
 



12. XXXXX XXXXXXXXX 
 
Primjedba: 
 
1. Mjera 1.7. Nabavka ATV QUAD T3 vozila - dodati  
uvjet dokazivanja neposjedovanja vozila (ATV,  
traktor, samohodna kosilica i sl.) na poljoprivrednom  
gospodarstvu; - dodati uvjet da nositelj gospodarstva  
i članovi nemaju upisanu djelatnost iznajmljivanja  
vozila ili slično, npr. izjava koju nositelj potpisuje u  
svrhu dokazivanja nepostojanja djelatnosti kako ga  
ne bi koristio za turističke svrhe ili slično; - dodati  
uvjet da se uz vozilo mora nabaviti i neki priključak  
(npr. prikolica za prijevoz bilja ili sijena, freza, rasipač  
gnoja, kosilica i sl.).  
(U mom slučaju ATV T3 vozilo bi se koristilo za  
prijevoz bilja od mjesta sakupljanja do mjesta  
sušenja, u prilogu dostavljam fotografije na koji  
način sam bilje sakupljao do sada. Nakon sakupljanja  
bi bilje stavljao na čiste plahte i zamotao te nosio u  
osobni automobil te s njim prevozio do sušare.  
Možda na taj način dokažem stvarnu potrebu za  
ovakvom vrstom vozila koje bi mi uvelike pomoglo). 
2. Dodavanje mjere 1.3.5. ili 2.2.4. opremanje,  
uređenje, adaptacija i/ili građenje prostora/objekata  
u svrhu biljne proizvodnje (sušare) Potpora za  
podmjeru 1.3.5. odobrava se za opremanje,  
uređenje, adaptaciju i/ili građenje prostora/objekata  
za biljnu proizvodnju uključujući unutarnju  
infrastrukturu u sklopu objekata za biljnu  
proizvodnju na poljoprivrednom gospodarstvu, a  
prihvatljivi su troškovi nabave materijala za izradu i  
usluga izrade prostora/objekta, a vlastiti rad nije  
prihvatljivi trošak. U podmjeri 1.3.5. ili 2.2.4. – 
ukoliko se izvodi uređenje, adaptacija i/ili građenje  
objekata za biljnu proizvodnju, obavezno se prilaže  
vlasnički list (na ime nositelja ili člana gospodarstva),  
građevinska dozvola za objekt ili bilo koji drugi dokaz  
koji zamjenjuje građevinsku dozvolu (rješenje o  
izvedenom stanju, uporabna dozvola, potvrda  
glavnog projekta i sl.) ili idejni projekt, tj. glavni  
projekt. Ukoliko se radi o pomoćnom objektu (do  
50m² tlocrtne površine i koja ima jednu etažu)  
potrebno je priložiti građevinsku dozvolu ili rješenje  
o izvedenom stanju, uporabnu dozvolu, potvrdu  
glavnog projekta i slično ili idejni projekt, tj. glavni  
projekt za zgradu koja je u funkciji osnovne zgrade ili  
u slučaju ulaganja u građenje građevina i radova koji  
se sukladno važećem Zakonu o gradnji i Pravilniku o  
jednostavnim i drugim građevinama i radovima  
mogu izvoditi bez Glavnog projekta potrebno je  
dostaviti Izjavu potpisanu i ovjerenu od strane  
ovlaštenog projektanta, kojom se isto potvrđuje.  
Izjava mora glasiti na predmetno ulaganje i pozivati  
se na odgovarajući članak, stavak i točku Pravilnika o  
jednostavnim i drugim građevinama i radovima.  



Možda bi bilo dobro razdvojiti izgradnju i adaptaciju  
zbog lakšeg razumijevanja. 
3. Mjera 2.5.5. Web shop - dodati uvjet da u  
razdoblju od 1 godine od izdavanja računa za izradu  
web shopa korisnik potpore mora poslati link na  
izrađeni i sufinancirani web shop; - dodati uvjet da  
na web shopu mora stajati da je sufinanciran  
sredstvima Karlovačke županije.  
4. Mjera 2.7. Sufinanciranje izrade idejnog/glavnog  
projekta za kućice u svrhu robinzonskog smještaja na  
gospodarstvu - dodati sufinanciranje izrade idejnog  
rješenja, idejnog projekta ili glavnog projekta u svrhu  
smještaja na gospodarstvu koje bi uključivalo trženje  
i prodaju te korištenje proizvoda proizvedenih na  
gospodarstvu te razvoj ruralnog turizma; uvjet je da  
projektna dokumentacija glasi na SOPG, OPG itd. 
(planirano je da naše proizvode nudimo gostima u 
smještaju i samim tim stvaramo dodatnu vrijednost  
samog smještaja). Kao dokaz račun za projekt te  
vlasnički list nositelja poljoprivrednog gospodarstva).  
- povećanje potpore ukoliko je moguće.  
5. Mjera 1.2. Zaštita od sunca - dodati nabavka  
sustava za zaštitu od prejakog sunca u biljnoj  
proizvodnji (cvijeće). 
6. Dodati mjeru za kupovinu poljoprivrednog  
zemljišta, privatnog ili u vlasništvu RH, kao dokaz  
vlasnički list ili ugovor o kupoprodaji ovjeren kod  
javnog bilježnika. 
 
Primjedba 1 se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
U Odluci o izmjenama i dopuna Programa potpora, 
mjera 1.7. za kupnju mehanizacije, strojeva i opreme 
mijenjana je u odnosu na prethodnu godinu provedbe u 
vidu podizanja maksimalnog iznosa po korisniku i u vidu 
ograničavanja kupnje malčera i kosilica određenim 
skupinama proizvođača uz određene uvijete, a sve radi 
velike zainteresiranosti korisnika za ovu mjeru i 
mogućnosti dodjele potpore upravo onim korisnicima 
kojima je ova vrsta opreme neophodna za provedbu 
proizvodnje. Međutim nabava određenih priključka na 
vozilo koje navodite moguća je putem ove mjere. 
 
Primjedba 2 se djelomično prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Dopunjuje se podmjera 2.2.3. uz iste uvjete za gradnju 
uređenje i/ili adaptaciju objekta navedenih u podmjeri 
1.3.4. 
 
Primjedba 3 se prihvaća. 
 
Primjedba 4 se djelomično prihvaća. 



 
Obrazloženje: 
 
Povećanje potpore po korisniku nije moguće zbog 
nedostatka sredstava, ali će se predloženi uvjeti za 
provedbu ove mjere djelomično korigirati 
 
Primjedba 5 se prihvaća. 
 
Primjedba 6 se ne prihvaća. 
 
Obrazloženje: 
 
Potpora za kupnju poljoprivrednog zemljišta zahtjeva 
osiguranje dodatnih sredstva u Programu potpora za 
provođenje, međutim potpora u vidu subvencije kamata 
može se ostvariti za kupnju poljoprivrednog zemljišta 
putem kreditne linije sa subvencioniranom kamatnom 
stopom. 
 
13. BUMERANG obrt za poslovno savjetovanje 
 
Primjedba: 
 
Mjera 1.2. potpore u biljnoj proizvodnji – predlažemo da 
prihvatljiv trošak za sufinanciranje bude i ograđivanje 
ratarskih kultura pastirom, iz razloga sve intenzivnijeg 
prodora divljači (vepra) na usjeve. Usjevi su 
poljoprivrednicima bitni za prehranu stoke. U posljednjih 
nekoliko godina problem prodora divljači sve je češći te 
je poznato da i Ministarstvo poduzima konkretne mjere. 
Gubitci su veliki, te predstavljaju ugrozu za prehranu 
stoke na gospodarstvima. Ograđivanje pastirom 
pomoglo bi zaštititi usjeve, a troškovi nisu mali jer je 
potrebno ograđivanje sa više redova žice, a ljudi se sve 
više odlučuju za komplet solarnog pastira. 
 
Primjedba se prihvaća. 
 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe Nacrta 

 

-  

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 
 
 
 


