
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 
150/2011 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj donijela 

O D L U K U 

o dodjeli posebne godišnje nagrade "Ron Brown" tvrtki 
Farmeron d.o.o. 

za osobiti doprinos u razvoju gospodarske suradnje između 
Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u 2014. godini 

I. 

Dodjeljuje se posebna godišnja nagrada "Ron Brown" tvrtki Farmeron d.o.o. za osobiti doprinos u 
razvoju gospodarske suradnje između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u 
2014. godini. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 
Zoran Milanović 



OBRAZLOŽENJE 

Na inicijativu Ministarstva vanjskih i europskih poslova a u spomen tragično poginulom 
ministru Brownu utemeljena je godišnja nagrada Ron Brown. Ova nagrada se dodjeljuje osobi 
ili instituciji koja najviše pridonosi razvoju gospodarske suradnje Republike Hrvatske i 
Sjedinjenih Američkih Država. Posebna nagrada „Ron Brown" dodjeljuje se svake godine do 
30.06. tekuće godine za prethodnu godine. Prva takva nagrada dodijeljena je za vrijeme 
održavanja Brown foruma u Dubrovniku u travnju 2011. godine. 

Ovogodišnji Brown foruma održati će se u Osijeku, 14. i 15. travnja 2015. pod nazivom 
„Brown forum 2014: Poticanje strateškog razvoja ICT sektora". Nakon suradnje i konzultacija 
Savjetodavnog odbora Brown Foruma kojeg čine Ured predsjednice Republike Hrvatske, 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatska gospodarska 
komora, Hrvatska udruga poslodavaca i Američko veleposlanstvo predlaže se slijedeća tvrtka 
za dodjelu ovogodišnje Ron Brown nagrade za: 

Farmeron d.o.o., Osijek. 

Tvrtka Farmeron d.o.o. iz Osijeka koristi tzv. model računarstva u oblaku kako bi osigurala 
mljekarima bolju učinkovitost. Softver tvrtke omogućava poljoprivrednicima staviti podatke o 
proizvodnji na Internet gdje potom mogu dobiti korisne statističke pokazatelje koji im 
omogućavaju poboljšanje proizvodnje. Farmeron d.o.o. donosi najmoderniju tehnologiju u 
poljoprivredu -jedan od najstarijih poslovnih sektora na svijetu. 

Osnivač tvrtke Matija Kopić (27) odrastao je na imanju nedaleko od Osijeka, ali je studirao 
informatiku u Zagrebu. Pokrenuo je Farmeron d.o.o., a potrebna ulaganja osigurao je kod 
poznatog američkog investitora (Dave McClure). Farmeron d.o.o. se brzo širi i u SAD-u i u 
Hrvatskoj te osigurava nova radna mjesta u obje zemlje, što je i najvažnije. Nadalje, mala, ali 
vrlo inovativna tvrtka koja brzo raste i dodatno zapošljava softverske inženjere u Zagrebu i u 
Osijeku. U Sjedinjenim Državama tvrtka proširuje svoju prodaju. Kad je dobila na zamahu, 
tvrtka je osigurala dodatna sredstva iz istog američkog fonda rizičnog kapitala, koji je 
pomogao i Linkedlnu. 

Trenutno je više od 90 % Farmeronovog poslovanja u Sjedinjenim Državama ali se isto tako 
proširuje na Europu i Južnu Ameriku. 

Nastavno na sve navedeno tvrtka Farmeron d.o.o. je odličan primjer američko-hrvatske 
poslovne suradnje uz uzajamnu korist. Može se reći daje Farmeron d.o.o. suradnja sklopljena 
između američkog kapitala i hrvatske inovacije. Bitnim smatramo i napomenuti da g. Kopić, 
izdvaja značajnu količinu svog vremena, kao mentor ambicioznih hrvatskih poduzetnika. 


