
 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  

JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA  

Pravilnika II za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko- 

zagorske županije za 2020.  

 

 

Naslov dokumenta 

Nacrt prijedloga Pravilnika II za provedbu mjera razvoja 

poljoprivredne proizvodnje Krapinsko- zagorske županije za 

2020.  

 

Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje je provelo 

savjetovanje 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, 

promet i komunalnu infrastrukturu  

 

Svrha dokumenta 

Stvaranje preduvjeta  za djelotvornu provedbu mjera razvoja 

poljoprivredne proizvodnje kroz dodjelu financijskih potpora 

usklađenih s uredbom Komisije EU br. 1407/2013., o 

primijeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potpore de minimis (Službeni list Europske 

unije, L1352, 18. prosinca 2013. godine) 

 

 

Radna skupina za izradu 

Nacrta 

Nije imenovana posebna radna skupina. 

 mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za 

gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu 

infrastrukturu; Ivanka Kuščar -viša stručna suradnica za 

poljoprivredu; Tihana Husak – savjetnica za pravne poslove 

 

 

Internetska stranica na 

kojoj je bio objavljen 

javni poziv 

www.kzz.hr internetska stranica Krapinsko-zagorske 

županije 

 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo 

je od 08. siječnja 2020. do 07.  veljače  2020. godine 

 

Predstavnici 

zainteresirane javnosti 

koji su dostavili svoja 

očitovanja 

1.  Nedeljko Trgovec,  

2. Građanin (bez javne objave podataka na zahtjev  

     podnositelja) 

3.  Dario Benko, 

4.  Zlatko Benko 

 

Prihvaćene/ne prihvaćene 

primjedbe 

Objedinjene su u priloženom obrascu Savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću 

 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 

http://www.kzz.hr/


 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, 

promet i komunalnu infrastrukturu 

 

 

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 

Nacrt prijedloga Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu 

 

Krapinsko-zagorska županija objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili 

primjedbe na Nacrt prijedloga Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu 

u razdoblju od 08. siječnja do 07. veljače 2020. godine. 

 

 

Red. 

br. 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se 

odnosi 

primjedba/ 

prijedlog 

 

 

Tekst primjedbe / prijedloga 

 

 

Razlog prihvaćanja/ 

neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

1. Nedeljko 

Trgovec  

     

Članak 10. , 

stavak 1. i 3. 

Pravilnika 

 Predlažem da se u Pravilniku u člancima koji 

reguliraju uvjete prihvatljivosti, a koji se odnose na 

preradu i stavljanje prerađevina na tržište, svakako 

implementira članak koji bi se odnosio na sljedeće: 

KORISNIK MORA IMATI UPISANU DODATNU 

DJELATNOST PRERADE, A SHODNO TOME 

TREBA DOSTAVITI I DOKAZ O UPISU 

U REGISTAR KOD AGENCIJE ZA PLAĆANJE, TE 

DOKAZ O UPISU U NEKI OD OBLIKA 

OPOREZIVANJA DJELATNOSTI PRERADE KOD 

MINISTARSTVA FINANCIJA (paušal, obrt,..). 

Prijedlog se ne prihvaća. 

 

Člankom 15., stavkom 1. predmetnog  

Pravilnika utvrđeni su uvjeti  

prihvatljivosti korisnika:  

„Korisnici su poljoprivrednici upisani u 

Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik 

obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 

u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice 



 

Pojašnjenje: zakonom je regulirana potreba upisa 

dodatne poljoprivredne djelatnosti za sve koji na tržište 

ne stavljaju samo primarni proizvod već i njihove 

prerađevine. Npr. proizvođač krušaka nije u toj 

obavezi, ali ako na tržište stavlja sok, džem ili neku 

drugu prerađevinu svakako je. Predlažem da 

te činjenice dodatno provjerite kod Agencije za 

plaćanja, u Ministarstvu financija i u Savjetodavnoj 

službi. 

Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem 

na području Krapinsko-zagorske županije 

te vrše preradu i/ili stavljanje na tržište 

jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda 

s Popisa poljoprivrednih proizvoda 

obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, 

uz iznimku proizvoda ribarstva i 

akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća 

(EZ) br. 104/2000.“ 

 

Također je člankom 15. stavkom 3. 

Pravilnika utvrđen slijedeći uvjet: 

 „Korisnik mora vršiti preradu i/ili 

stavljanje na tržište jednog i/ili više 

poljoprivrednih proizvoda sa Popisa 

poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih 

Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku 

proizvoda ribarstva i akvakulture 

obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 

104/2000 koji se nalazi u Prilogu I. ovog 

Pravilnika.“ 

Citiranim člancima Pravilnika obuhvaćeni 

su kao korisnici oni koji se bave 

primarnom proizvodnjom tako i korisnici 

koji se bave preradom poljoprivrednih 

proizvoda. Popis dodatne odnosno 

specifične dokumentacije za prijavitelje za 



 

pojedinu mjeru utvrđuje se  Natječajem,  a 

ne predmetnim  Pravilnikom.   

 

2. Građanin (bez 

javne objave 

podataka na 

zahtjev 

podnositelja) 

 -predlažem da se ograniči dobivanje subvencije 

jednom u tri godine, kako se ne bi dogodilo da isti 

korisnici dobiju subvenciju svake godine, a drugi ništa, 

 

-predlažem da se sa najviše bodova ocjenjuje sektor 

voćarstva jer je na najnižim granama u županiji, te zato 

što su 2018. i 2019. godine na natječajima KZŽ najviše 

bodova dobivali sektori vinogradarstva i povrćarstva 

Prijedlog se ne prihvaća. 

 

Predmetnim Pravilnikom  Korisnicima  se 

dodjeljuje  potpora male vrijednosti (de 

minimis potpora) u skladu s Uredbom 

Komisije EU br. 1407/2013. o primjeni članka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potpore de minimis 

(Službeni list Europske unije, L 352, od 18. 

prosinca 2013. godine.  

Navedenom Uredbom, člankom 3. iste, 

propisano je da ukupan iznos de minimis 

potpore koja se po državi članici dodjeljuje 

jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200 

000 Eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri 

fiskalne godine. Citirana odredba je unesena u 

Pravilnik kao uvjet prihvatljivosti za dodjelu 

potpore za sve tri Mjere. Slijedom navedenog, 

postoji ograničenje za dodjelu potpore, a to je 

200 000 Eur-a za dodjelu  poduzetniku kroz 

tekuću i dvije prethodne fiskalne godine.  



 

3. Dario Benko / - nemam primjedaba 

 

                         / 

 

 

  

4. Zlatko Benko             / - nemam primjedaba                         / 

 


