
OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA - PODNOŠENJE JEDINSTVENIH 

ZAHTJEVA ZAPOČINJE 30. OŽUJKA 

 

Temeljem novog Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015, od 17. ožujka 2015.) 

donesen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja 

(„Narodne novine“ broj 35/2015, od 27. ožujka 2015.) kojim se propisuje podnošenje 

jedinstvenog zahtjeva za potporu od ove godine. 

  

Na jedinstvenom zahtjevu korisnici mogu zatražiti:  

 

 

 potporu iz programa izravnih plaćanja – osnovno plaćanje, plaćanje za poljoprivredne 

prakse korisne za klimu i okoliš, preraspodijeljeno plaćanje, proizvodno vezanu 

potporu, plaćanje za mlade poljoprivrednike i program za male poljoprivrednike; 

 potporu za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima - maslinovo ulje, duhan, mliječne 

krave,  rasplodne krmače; 

 potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se financiraju iz državnog proračuna –za 

integriranu poljoprivrednu proizvodnju, te za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i 

kultivara poljoprivrednog bilja te 

 potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja predviđenu Programom ruralnog razvoja, i to 

za: 

 mjeru 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 

 mjeru 11 Ekološki uzgoj 

 mjeru 13 Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili 

ostalim posebnim ograničenjima. 

  

Podnošenje jedinstvenog zahtjeva započinje u ponedjeljak 30. ožujka 2015. godine u: 

 Regionalnom uredu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju, Ulica Grada Vukovara 70 

  uredima Savjetodavne službe, Donja Pušća, Kumrovečka 109 (dogovor sastanka  na 

091 4882-962), i srijedom u uredu u Donjoj Bistri, Stubička 509 

 i trajati će do 15. svibnja 2015. 

   

Popunjavanje jedinstvenog zahtjeva u AGRONET aplikaciji (www.apprrr.hr) poljoprivrednici 

mogu izvršiti i sami uz korištenje korisničkog imena i zaporke.  

 

Popunjeni zahtjev potrebno je isprintati, potpisati i poslati poštom (preporučeno s 

povratnicom + 20 kuna državnog biljega) na adresu gore navedenog nadležnog regionalno 

ureda Agencije za plaćanja, ili ga tamo dostaviti osobno. 
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http://www.apprrr.hr/

