
PITANJA I ODGOVORI 

Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.2.“Potpora razvoju malih 

poljoprivrednih gospodarstava“ 

 

 

PITANJE:  

Poštovani,  

u Natječaju za provedbu tipa operacije „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 

gospodarstava“ 1.1.2., u točki 2.1 Prihvatljivost nositelja projekta (Tko može 

sudjelovati?) navedeno je kako nositelj projekta mora biti Obiteljsko poljoprivredno 

gospodarstvo (OPG) koje je u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu upisano u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015) 

- znači li to da se na natječaj može prijaviti i OPG koji u trenutku raspisivanja 

natječaja nije upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava?  

Odnosno, može li osoba sada osnovati OPG i prijaviti se na natječaj? 
Zahvaljujem na odgovoru. 
 

ODGOVOR: 

Poštovani, 

prihvatljivi nositelj projekta je OPG upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava 
sukladno važećem  Zakonu o poljoprivredi. 

Tehnički se može javiti OPG koji je ovih dana upisan u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava, međutim, isti neće moći ishoditi dokument Izjava o ekonomskoj 
veličini poljoprivrednog gospodarstva jer se kao zaključni datum za obradu podataka 
u sustavu evidencija ARKOD i JRDŽ-u uzima 01. rujna 2019.  

Molimo Vas da kontaktirate nadležni ured Uprave za stručnu podršku u poljoprivredi i 
ribarstvu je li moguće u Vašem slučaju, ovisno o pretežitoj djelatnosti OPG-a,  ishoditi 
spomenutu potvrdu. 
 

PITANJE: 

Poštovani, 
u tekstu LAG natječaja za T.O: 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava“ u točki 2.3. Kriteriji za isključenje nositelja projekta (Tko ne može 
sudjelovati)  u točki 3. navedeno je da se potpora ne može dodijeliti nositelju projekta 
kojemu poljoprivredna djelatnost nije glavna djelatnost sukladno Nacionalnoj 
klasifikaciji djelatnosti 2007. (NN 58/07 i 72/07). Poljoprivredna djelatnost se smatra 
Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 
01.64.; 
Zanima me da li se u tom smislu potpora neće dodijeliti nositelju projekta koji je 
zaposlen na puno radno vrijeme izvan OPG-a (na primjer u drugoj tvrtki)? 
 



ODGOVOR: 

Poštovani,  

glavna djelatnost nositelja projekta smatra se djelatnost i aktivnost koju pretežito 
obavlja obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, a ne njezini članovi. Dakle, prema 
priloženoj dokumentaciji te javno dostupnim registrima provjeravat će se kojim se 
djelatnostima bavi OPG te je li glavna djelatnost poljoprivredna djelatnost sukladno 
NKD-u Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 
01.11 do 01.64.; 

Na primjer, ukoliko je glavna djelatnost  OPG-a ribolov, lov ili sječa šuma, tada isti 

nije prihvatljiv za financiranje. 

 


