
ZAHTJEV ZA NACIONALNE POTPORE ZA 2020. GODINU 

 

OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU NACIONALNIH POTPORA I IZRAVNIH PLAĆANJA 

 

NACIONALNE POTPORE NISU isto što i IZRAVNA PLAĆANJA (potpore koje se isplaćuju na temelju podnošenja 

Jedinstvenog zahtjeva za koje su u tijeku izmjene i dopune do 30.06.2020. te podnošenje zakašnjelih zahtjeva do 

10.07.2020.) 

 

Kriteriji i uvjeti za ostvarivanje nacionalnih potpora RAZLIKUJU se od kriterija i uvjeta za ostvarivanje izravnih 

plaćanja i IAKS mjera na temelju podnošenja Jedinstvenog zahtjeva. 

 

Svrha nacionalnih potpora različita je od potpora dohotku koje se isplaćuju na temelju podnošenja Jedinstvenog 

zahtjeva. 

 

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA NACIONALNE POTPORE 

 

Zahtjev za nacionalne potpore podnosi se u podružnicama Agencije za plaćanja (APPRRR), HAPIH-a, MP-a ili samostalno 

putem AGRONET-a. 

 

Po ispunjavanju Zahtjeva na AGRONET-u, Zahtjev je potrebno ispisati, potpisati ga i dostaviti u podružnicu Agencije 

za plaćanja. 

 

Napomena: Zahtjev za nacionalne potpore ne podnosi se automatski uz Jedinstveni zahtjev za 2020. godinu, već je 

potrebno posebno naglasiti djelatniku APPRRR-a, HAPIH-a ili MP-a koji pruža pomoć pri ispunjavanju Jedinstvenog zahtjeva 

kako se dodatno želi podnijeti i Zahtjev za nacionalne potpore te izabrati željene potpore. Zahtjev se podnosi na posebnom 

obrascu, a korisnik je sam odgovoran za odabir mjere i podnošenje Zahtjeva. 



MJERA 

ROK  

podnošenja 

zahtjeva 

KORISNICI 

upisani u Upisnik poljoprivrednika 

koji ostvaruju pravo na potporu 

GRLA 

koja ostvaruju pravo na potporu 

GUBITAK PRIHODA U 

UZGOJU JUNICA MLIJEČNIH 

I KOMBINIRANIH PASMINA 

2. ožujka do 

1. listopada 2020. 

- na PG-u drže krave kombiniranih i/ili 

mliječnih pasmina goveda u proizvodnji 

mlijeka evidentirane u JRDŽ-u 

- uzgojno valjane životinje kombiniranih i/ili 

mliječnih pasmina goveda navedene u tablici niže 

- upisane u JRDŽ 

- rođene i uzgajane u Republici Hrvatskoj 

- pripadaju kategoriji rasplodnih junica, do 36 

mjeseci starosti 

- u programskoj godini (1.9.2019.-31.8.2020.) 

imaju evidentirano prvo teljenje 

- prisutna na PG-u korisnika na dan 31.8.2020. 

 
PRIHVATLJIVE PASMINE ZA POTPORU 

ZA GUBITAK PRIHODA U UZGOJU JUNICA MLIJEČNIH I KOMBINIRANIH PASMINA 

SIMENTALSKA (01) 

KRIŽANAC SA SIMENTALSKOM PASMINOM (02) 

KRIŽANAC ZA PROIZVODNJU MESA I MLIJEKA (03) 

HOLSTEIN (06) 

SIVA (07 i 09) 

SMEĐA (08) 

CRVENO ŠVEDSKO GOVEDO (11) 

MONTBELIARD (14) 

PINZGAUER (16) 

KRIŽANAC MLIJEČNIH PASMINA (25) 

JERSEY (27) 

CIKASTA (28) 

NORVEŠKA CRVENA (31) 

NORMANDE (33) 

DANSKO CRVENO GOVEDO (37) 

 


