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PITANJA I ODGOVORI 

 

Natječaj za provedbu Mjere 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 

Referentni broj natječaja: LN.6.3.01. 

 

Pitanja pristigla do 14. svibnja 2018. godine. 

 

1. 

PITANJE:  

Nositelj projekta i nositelj OPG-a ima sjedište i prebivalište na području LAG-a i biti će 

prijavitelj na natječaj. Supruga nositelja ima također prebivalište na području LAG-a, ali nije 

upisana kao član OPG-a. Da li je prihvatljiv njezin upis kao člana OPG-a u ovom trenutku 

nakon objave natječaja ili će se to smatrati umjetno stvorenim uvjetima sukladno članku 60. 

Uredbe (EU) br. 1306/2013 ( 2. 3 Kriteriji za isključenje nositelja projekta, t.9.) 

Ako je prihvatljiv upis supruge kao člana OPG-a, da li u tom slučaju korisnik-nositelj 

ostvaruje bodove po Osnovnim kriterijima, 2.2. (10 bodova). Supruga je nezaposlena i 

prijavljena na HZO manje od 3 godine. 

 

ODGOVOR: 

Svaka promjena u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava nastala nakon objave LAG 

natječaja (3. svibnja), a koja donosi određeni broj bodova bilo po osnovnim ili dodatnim 

kriterijima, smatrati će se umjetnim stvaranjem uvjeta i dovesti do isključenja nositelja 

projekta. 

Što se tiče promjena u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava vezanih za izmjene koje 

se odnose na ARKOD parcele i JRDŽ uzima se stanje na dan 28. veljače 2018. godine.  
 

 

Pitanja pristigla do 25. svibnja 2018. godine  

 

2.  

PITANJE:  

S 01.01.2018. sam postao obveznik poreza na dohodak, a porez i prirez se utvrđuje i plaća u 

paušalnom iznosu. U Prilogu I, točka 7.B navodi se kako je potrebna prijava u registar 

poreznih obveznika, RPO. Međutim, prijava koju sam ispunio prilikom upisa u RPO ostaje u 

poreznoj upravi a ja sam dobio rješenje za tekuću godinu. Zanima me da li je za navedenu 

točku dovoljna kopija navedenog rješenja  ili je potrebna i dodatna dokumentacija. Također, 

trebam li dostaviti obrazac  Evidencije prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2017. 

godinu, budući da u 2017. nisam bio obveznik poreza na dohodak. 
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ODGOVOR: 

 

Sukladno točki 7. B. Priloga I -  Dokumentacija za podnošenje prijave projekta za mjeru 6.3. 

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva dovoljno je dostaviti kopiju Rješenja o 

upisu u registar poreznih obveznika kojeg je izdala Porezna uprava. Budući da u 2017. godini 

niste bili obveznici poreza na dohodak sukladno točki 9. Priloga I - Dokumentacija za 

podnošenje prijave projekta za mjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva 

potrebno je dostaviti Obrazac Evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 

2017. godinu. 
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