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V. LAG NATJEČAJ / II. NATJEČAJ ZA TO 1.1.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH 

POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“ 

 

Pitanja i odgovori koji se odnose na V. LAG Natječaj / II. Natječaj za TO 1.1.3. “Potpora 

razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”  

 

 

 

1. Pitanje (zaprimljeno 08.04.2022.): 

 

Poštovani, 
Imam pitanje vezano uz V. natječaj za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih 
gospodarstava“, kojeg je objavio LAG Zagora. 
  
Ako korisnik u sklopu  projekta ulaže u prioritetni sektor stočarstva, a prethodno nije imao 
postojeću proizvodnju koja se odnosi na stočarstvo (dakle početni iznos ekonomske veličine s 
osnove tog sektora je 0,00 eura), može li ostvariti bodove prema kriteriju broj 2? 
  
S poštovanjem, 
 

Odgovor: 

 

Ukoliko prijavitelj želi ostvariti odgovarajuće bodove po nekom prioritetnom sektoru, mora 

ostvariti povećanje ukupnog SO gospodarstva za min. 5%. Pritom, kako je navedeno u 

prilogu IV natječaja „Pojašnjenje kriterija odabira projekata“, ulaganja prikazana u 

poslovnom planu moraju biti vezana uz određeni prioritetni poljoprivredni sektor iz LRS 

LAG-a Zagora za razdoblje 2014.-2020. godine, te moraju doprinositi ukupnom povećanju 

ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za min. 5,00% (s osnove tog sektora), po 

kojem sebi prijavitelj dodjeljuje bodove.  

 

Na stranici br. 9. dokumenta Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju 

malih poljoprivrednih gospodarstava“ ref. oznake 01/22-1-1-3, objavljenog na stranicama 

LAG-a Zagora, 25.03.2022. godine u rubrici LAG NATJEČAJ / V. LAG NATJEČAJ (II. ZA 

TO 1.1.3.) – NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA – OTVOREN NATJEČAJ, u odjelu 

NAPOMENE, piše:  „Nositelj projekta je obvezan: 

• biti upisan u Upisnik i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom od dana 

01.01.2022. godine do isteka roka od 5 godina od dana konačne isplate sredstava, a 

sve zavisno o organizacijskom obliku1. Pod aktivnim bavljenjem poljoprivrednom 

proizvodnjom podrazumijeva se da se poljoprivredno gospodarstvo bavi najmanje  

 
1 Iznimno, pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana podnošenja prijave, ali moraju biti upisani u Evidenciju pčelara 

i pčelinjaka najkasnije do 01.01.2022. godine 
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onom vrstom poljoprivredne proizvodnje za koju je zatražena potpora koja je 

predmet prijave projekta. Kad je u poslovnom planu zatražena potpora samo za 

poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, aktivno bavljenje poljoprivrednom 

proizvodnjom se smatra bavljenje najmanje poljoprivrednom proizvodnjom koje je 

poljoprivredno gospodarstvo imalo kod podnošenja prijave projekta.“ 

 

 

2. Pitanje (zaprimljeno 08.04.2022.): 

 

Poštovani, 

Imam pitanja vezano uz objavljeni natječaj LAG-a Zagora za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju 
malih poljoprivrednih gospodarstava“. 
 
 

1. Može li se promijeniti nositelj gospodarstva koje se prijavljuje na natječaj i nakon slanja 
prijave na natječaj, 

2. Mora li se povećanje SO gospodarstva od min. 5,00%, prema kojem se dodjeljuju bodovi 
po kriteriju 2. vidjeti u poslovnom planu na način da se iz prijavljenog projekta kupuju 
sadnice ili životinje koje dižu SO gospodarstva ili se SO gospodarstva može podignuti za 
5,00% a da se sadnice ili životinje kupuju iz vlastitih sredstava.  
 

S poštovanjem, 
 
 

Odgovor: 

 

1. Na stranici br. 9. dokumenta Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju 

malih poljoprivrednih gospodarstava“ ref. oznake 01/22-1-1-3, objavljenog na 

stranicama LAG-a Zagora, 25.03.2022. godine u rubrici LAG NATJEČAJ / V. LAG 

NATJEČAJ (II. ZA TO 1.1.3.) – NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA – OTVOREN 

NATJEČAJ, u odjelu NAPOMENE, piše: „Nije dozvoljena promjena nositelja ili 

odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva od trenutka podnošenja prijave projekta 

do konačne isplate potpore. Nakon konačne isplate potpore, nositelj ili odgovorna osoba 

moraju ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva sve do proteka roka od pet (5) 

godina od konačne isplate potpore, ali nije obvezno da isti budu nositelji ili odgovorne 

osobe poljoprivrednog gospodarstva.“         

 

2. Ukoliko prijavitelj želi svom projektnom prijedlogu dati bodove po kriteriju br. 2 

objavljenog II. LAG Zagora natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju 

malih poljoprivrednih gospodarstava“ ref. oznake 01/22-1-1-3 , povećanje ekonomske 

veličine poljoprivrednog gospodarstva za min. 5,00% mora biti produktom ulaganja kroz 

ovaj natječaj. Poljoprivredno gospodarstvo / prijavitelj mora kupiti životinje i/ili nabaviti 

višegodišnje poljoprivredne sadnice (biljke) odnosno dignuti trajne poljoprivredne 

nasade iz financijskih sredstava koja se navode u Obrascu B – poslovni plan – tablični 

dio, stranica 2, Akcijski i financijski plan projektnih aktivnosti, tablica A (objavljenog na 

stranicama LAG-a Zagora /www.lag-zagora.hr/ 25.03.2022. godine u rubrici LAG 

NATJEČAJ / V. LAG NATJEČAJ (II. ZA TO 1.1.3.) - NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 

– OTVOREN NATJEČAJ). 


