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y VLADI REPUBLIKE HRVATSKE 

U prilogu upućujem zastupničko pitanje dr. se. Mirele Holy, zastupnice u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140 Poslovnika Hrvatskoga sabora 

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142 stavka 1 Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno 

' PREDSJEDNIK 

Josip 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

Predmet: Zastupničko pitanje 

Poštovani gospodine Leko, 

molim Vas da temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje 
zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske gospodinu Zoranu 
Milanoviću, a koje se nalazi u privitku ovoga dopisa. 

S poštovanjem, 

Prilog: kao u tekstu 

MIRELA HOLY, 
zastupnica u Hrvatskom saboru 

Zagreb, 29. siječnja 2015. 



MIRELA HOLY, 
zastupnica u Hrvatskom saboru 

Zagreb, 29. siječnja 2015. 
PREDSJEDNIK VLADE RH 

GOSPODIN ZORAN MILANOVIĆ 
PREDMET: ZASTUPNIČKO PITANJE 

Poštovani predsjedniče Vlade, 

Ministarstvo poljoprivrede najavilo je natječaj za korištenje EU fondova prema mjerama 
4.1 i 4.2, prema prijedlogu politike ruralnog razvoja. Mjere se uglavnom odnose za 
sufinaciranje raznih razvojnih investicija, za poljoprivredne strojeve, gradnju i 
opremanje objekata u poljoprivredi i preradi poljoprivrednih proizvoda. Natječaj se 
otvara 30. siječnja, a zatvara 30. ožujka 2015. godine (samo 60 dana). Istovremeno je u 
javnost izašla informacija da natječaj nije podržan od Europske komisije, tj. da ga 
Ministarstvo poljoprivrede objavljuje "na slijepo" s nadom da će financiranje (303 mil. 
eura) biti naknadno odobreno od strane EU. Uvjeti natječaja bit će poznati s objavom, i 
nitko ne zna po kojim će pravilima biti, osim možda "odabranih" kojima je izgleda 
natječaj namijenjen. Nije poznata ni dokumentacija koju treba prikupiti, ali prema 
dosadašnjim iskustvima uobičajeno je da je prikupljanje prezahtjevne i prekobrojne 
dokumentacije dugačak i skup proces. Teško je imati unaprijed priređene dokumente jer 
se za većinu traži da budu sa svježim podacima. U razgovoru s eventualno 
zainteresiranim proizvođačima saznala sam da isti nemaju namjere ni mogućnosti 
uložiti vrijeme i novac u opsežnu dokumentaciju za koju sad ni ne znaju točno kolika je, 
niti mogu složiti kvalitetne projekte u roku 60 dana. Isto tako, znaju da je natječaj 
objavljen "na slijepo" i njihov eventualni trud i trošak može biti uzaludan. Svi potvrđuju 
da sve ostavlja jak dojam natječaja namještenog za odabrane, koji unaprijed znaju uvjete 
i već se pripremaju. Ukoliko tome i nije slučaj, zbog navedenih uvjeta (nesigurnost, 
kratak rok) moguć je jako slab odaziv na natječaj od strane poljoprivrednika i 
poduzetnika koje bi te novce mogli dobro i korisno upotrijebiti. 

Slijedom prethodno rečenog molim Vas da mi odgovorite na sljedeća pitanja: 

Čemu taj i takav natječaj prije osiguranih sredstava? Zašto toliko kratak rok? Je li baš sva 
dokumentacija, dozvole i potvrde koje se traže na sličnim natječajima, a koja košta, 
potrebna i može li se to pojednostaviti kako bi naši poljoprivrednici maksimalno 
iskoristili ta sredstva i tako pomogli oporavku hrvatske poljoprivrede? 



REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034 
Telefon: 61 06111, Telefax: 61 09 201 

KLASA: 021-03/15-01/04 
URBROJ: 525-08/0610-15-4 
Zagreb, 27. veljače 2015. godine 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
Glavno tajništvo 
Trg sv. Marka 2 

10 000 Zagreb 

PREDMET: Zastupničko pitanje dr.sc. Mirele Holy, u vezi s natječajima za 
Podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" i 
Podmjeru 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj 
poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 
- odgovor, daje se 

Poštovani, 

nastavno na dostavljeno zastupničko pitanje saborske zastupnice gđe. Mirele Holy od 29. 
siječnja 2015. godine (Vaš dopis Klasa: 021-12/15-01/27, Urbroj: 50301-01/20-15-2 od 3. 
veljače 2015. godine), dajemo odgovor kako slijedi. 

Jedan od preduvjeta za donošenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, ali i ostalih 
zemalja članica je reformski paket Zajedničke poljoprivredne politike koji je usvojen 16. 
prosinca 2013. godine na Vijeću ministara poljoprivrede i ribarstva EU u Bruxellesu. 

Novi reformski paket sastoji se od četiri uredbe: Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog 
Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog 
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) 
br. 1698/2005, Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 
2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju 
izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 
814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008, Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog 
Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja 
poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike i o 
stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 637/2008 i Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009, 
Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o 
uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan 
snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 
1234/2007. 



Donošenje reformskog paketa Zajedničke poljoprivredne politike je zbog usuglašavanja i 
različitih stajališta zemalja članica značajno kasnio. Iz tog je razloga, u okviru reformskog 
paketa, usvojena i Prijelazna Uredba (Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog Parlamenta i 
Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom 
razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe 
(EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele 
za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, 
(EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove 
primjene u godini 2014.), kojom se definira način provedbe Programa ruralnog razvoja u 
2014. godini, budući reformski paket stupa na snagu tek u 2015. godini. 

Prijelazna uredba omogućuje nastavak provedbe Programa iz programskog razdoblja 2007. -
2013., kojeg Republika Hrvatska, kao nova članica, nije provodila. Republici Hrvatskoj je 
omogućen nastavak provedbe mjera 101 i 103 iz pretpristupnog IPARD programa. 
Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske je u nekoliko navrata ukazalo na činjenicu da 
se ovakvom odredbom Prijelazne uredbe, R. Hrvatska stavlja u neravnopravan položaj. Na 
bilateralnim sastancima predstavnika Europske komisije i Ministarstva poljoprivrede 
Republike Hrvatske, Hrvatskoj je ponuđena mogućnost provedbe Programa ruralnog razvoja 
2014. - 2020. prije njegovog formalnog odobrenja od strane Europske komisije. 

Sukladno Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o 
utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom 
socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i 
Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu 
za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu 
za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, svaka 
država članica Europske Unije obvezna je podnijeti Partnerski sporazum kojim se utvrđuje 
nacionalna strategija za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova. Svrha HR 
Partnerskog sporazuma je opisati sveobuhvatnu i koherentnu strategiju za Republiku 
Hrvatsku, koja ispunjava zajedničke europske ciljeve za rast i radna mjesta, preneseno u 
specifični nacionalni kontekst. Europska komisija potvrdila je Partnerski sporazum s 
Republikom Hrvatskom 30. listopada 2014. godine. 

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. pripremljen je u 
skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom 
razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (RR Uredba), Uredbom o 
Zajedničkom strateškom okviru (CSF Uredba) te prijedlogom svih relevantnih provedbenih 
akata te upućena na odobrenje u Europsku komisiju 16. srpnja 2014. godine. Sukladno 
pravilima postupanja, Europska komisija procijenila je dostavljeni prijedlog te je Ministarstvo 
23. listopada 2014. godine službeno zaprimilo komentare Europske komisije. Ukupno je 
zaprimljeno 378 komentara, od kojih je glavnina usmjerena na traženje boljeg objašnjenja 
pojedinih poglavlja, ali i boljeg povezivanja prepoznatih potreba i predloženih rješenja. 

Obzirom da Republika Hrvatska kao nova članica nema mogućnost provedbe Programa iz 
programskog razdoblja 2007. - 2013., s Komisijom je dogovorena provedba nekih mjera prije 
službenog odobrenja Programa. Republika Hrvatska odlučila je prije službenog odobrenja 
provoditi Mjeru 4 „Ulaganja u fizičku imovinu", podmjeru 4.1. „Potpora za ulaganja u 
poljoprivredna gospodarstva" i podmjeru 4.2. „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili 
razvoj poljoprivrednih proizvoda". Sukladno navedenom, zaprimljeni komentari na mjeru 4 
su prvi usuglašeni s Komisijom kako bi se moglo ići u raspisivanje natječaja za ove dvije 
podmjere. 
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Sredstva potrebna za realizaciju natječaja objavljenih 30. siječnja 2015. godine osigurana su u 
državnom proračunu za 2015. godinu, a refundirat će se od Europske komisije trenutkom 
odobrenja Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020. 

Nakon administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu, Agencija za plaćanja 
formira rang listu prihvatljivih Zahtjeva za potporu sukladno kriterijima odabira. Nakon što se 
formira rang lista Zahtjevi za potporu idu u daljnju obradu. Ukoliko će Natječaj biti raspisan 
na duži vremenski period, korisnici će duže čekati Odluku o dodjeli sredstava. Sukladno 
indikativnom planu natječaja objavljenom na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede 
za ove dvije Podmjere predviđen je još jedan natječaj u rujnu 2015. godine. 

Isto tako, obvezna dokumentacija je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Sve 
što nacionalno zakonodavstvo propisuje kao obvezu mora se poštivati neovisno o izvoru 
financiranja. U usporedi s pretpristupnim razdobljem i uvjetima korištenja pretpristupnih 
fondova kada smo imali dodatne uvjete kod natječajne dokumentacije propisane od strane 
Europske komisije, sada kao država članica u mogućnosti smo pojednostaviti postupke 
prijave i obveznu dokumentaciju što smo i iskoristili. 

Napominjemo da su svi pristigli komentari Europske komisije zatvoreni, te je usuglašena 
verzija Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. - 2020. poslana na odobrenje 13. 
veljače 2015. godine. 

S poštovanjem, 
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