
IZVJEŠĆE O POKRETANJU NATJEČAJA                                          

LAG-a BRAČ

2019. GODINA



17.12.2018. Skupština i UO
Usvajanje natječajne 
dokumentacije

18.12.2018. OBJAVA NATJEČAJA
Objava LAG Natječaja na 
službenim stranicama LAG-
a Brač

21.12./27.12./18.12. 2018. RADIONICE 3.3.1.
Uredovni dan LAG Brač u 
Supetru, ured LAG-a Brač

30.01.2019. IZMJENA NATJEČAJA
Objava na službenim 
stranicama - produljenje 
datuma prijave

04.03.2019.
ROK ZA PODNOŠENJE 
PRIJAVA

Krajnji rok za podnošenje 
prijava, kraj objave

07.03./08.03./11.03.2019
Povjerenstvo za otvaranje 
prijava

Otvaranje prijava, 
skeniranje i arhiviranje

12.03.2019. Analiza I
Prema nalozima voditelja, 
obrađuju LAG 
administratori

03.04.2019. Slanje D/O/I
Zahtjevi ta 
dopunu/obrazloženje/izmj
enu

15.04.2019. Analiza II
Prvi sastanak 
ocjenjivačkog odbora

24.04.2019. Analiza II
Drugi sastanak 
Ocjenjivačkog odbora

29.04.2019. UO LAG BRAČ

Donošenje Odluka o 
adminsitartivnoj obradi i 
odbacivanju projekta zbog 
nepotpunosti 
dokumentacije

09.05.2019. Podnošenje prigovora
Dostavlje  prigovor od 
jednog Nositelja projekta

30.05.2019. Tijelo za prigovore
Sastanak tijela za 
prigovore o odlučivanju o 
prigovoru

27.06.2019. UO LAG BRAČ Odluke o odabiru projekta

22.07.2019. OBJAVA REZULTATA
Objava konačne rang liste 
za TO 3.3.1.

25.07.2019. LAG evidencija
Slanje tablice APPRRR-u i 
početak unosa u Agronet

16.09.2019.
Podonošenje prijava u 
APPRRR

Slanje Prijava poštom

ČEKANJE
Obrada Ntječaja u APPRRR-
u

1. LAG NATJEČAJ  TO 3.3.1. 
„Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih 
temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo, uključujući slobodno 
vrijeme i kulturne aktivnosti te 

povezanu infrastrukturu“

7.4.1. 12 1.571.450,00 kn     3 415.100,00 kn     7* 1.156.350,00 kn      n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p

 Broj 
zaposlenih 
muškaraca

Ukupno 
(potpuno+
djelomično
)isplaćena 
potpora u 

AP (EU dio) 
(kn)

Broj 
potpuno 

isplaćenih 
projekata

Ukupno 
potpuno 
isplaćena 
potpora 

(kn)

Ukupno 
potpuno 
isplaćena 
potpora 
(EU dio) 

(kn)

Ukupno
Broj 

zaposlenih 
žena

Ukupno tražena 
potpora u AP (kn)

Ukupan broj 
odobrenih 

projekata u AP

Ukupno 
odobrena 
potpora u 

AP (kn)

Ukupno 
odobrena 

potpora u AP 
(EU dio) (kn)

Ukupan broj 
potpuno (po 

isplati 
konačnog 

Zahtjeva za 
isplatu) i 

djelomično 
isplaćenih 
projekata

Ukupno 
(potpuno+
djelomično
)isplaćena 
potpora u 

AP (kn)

Prijave na LAG natječajima u godini n-1 Projekti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (AP) u godini TO 1.1.1. Ukupan broj novootvorenih radnih 

Ukupan broj zaprimljenih 
prijava

Ukupno tražena 
potpora (kn)

Ukupan broj 
odobrenih prijava

Ukupno odobrena  
potpora (kn)

Ukupan broj 
odbijenih 

prijava

Ukupno  odbijena 
potpora (kn)

Ukupan broj 
zaprimljenih 
Zahtjeva za 

potporu u AP 
(kn)

TO 3.3.1. - PROVEDBA
Podaci u tablici odnose se na godinu za koju se podnosi izvješće.

Redni broj i naziv LAG natječaja
Tip operacije iz Programa koji 
je sukladan tipu operacije iz 

LRS 

TO 3.3.1.



Podaci u tablici odnose se na godinu za koju se podnosi izvješće. PROSJEK GODINA 
PRIJAVITELJA

Fokus područje Opis fokus područja Podaci koji se prikupljaju
Podaci za potpuno 
isplaćene projekte 

u AP  

Podaci za 
ugovorene 

projekte u AP 
PRIORITET: P6 DRAČEVICA MUŠKI n/p

DONJI HUMAC ŽENSKI n/p
POSTIRA 1 POSTIRA

3 3 415.100,00 kn    0

Redni broj i naziv LAG natječaja Broj prijava

n/p

1

1
1

Mjerenje učinka LRS-a LAG-a Brač
% 

povećanja 
prihoda od 

Razlozi odbijanja prijave na LAG natječaj od strane APPPRRR-a

Razlozi odbijanja prijave u AP

n/p n/p

Broj korsnika Broj ulaganja
Iznos ulaganja 

(eur)
Broj radnih mjesta 

*1 Zahtjev za odustajanjem

BROJ PROJEKATA PO 
OPĆINAMA

BROJ PROJEKATA PO 
NASELJIMA - ULAGANJE

SPOL NOSITELJA PROJEKTA

NEREŽIŠĆA 2

6b
Poticanje lokalnog razvoja u 

ruralnim područjima

Broj 
gospodarstava/korisnika 

koji primaju potporu 



27.06.2019. Skupština i UO
Usvajanje natječajne 
dokumentacije

02.09.2019. OBJAVA NATJEČAJA
Objava LAG Natječaja na 
službenim stranicama LAG-
a Brač

05.09./06.09./ 
09.09./10.09./11.09./ 12.09.2019

RADIONICE TO 1.1.1.
Radionice oragnizirane u u 
Milni, Selcima, Pučišćima i 
uredu LAG-a Brač

12.09.2019. IZMJENA NATJEČAJA

Objava na službenim 
stranicama - ispravak 
antječajne doklumetacije i 
pomak roka za prijavu 
sukladno

20.09.2019.
ISPRAVAK NATJEČAJNE 
DOKUMENTACIJE

Po dopisu APPRRR-a, 
izmjena dokumenta

16.09./17.09. Dodatne radionice
Radionice u uredu LAG-a 
Brač u svrhu upoznavanja 
Nositelja s izmjenama

24.09.2019.
ROK ZA PODNOŠENJE 
PRIJAVA

Krajnji rok za podnošenje 
prijava, kraj objave

11.10./14.10./28.10./29.10.
Povjerenstvo za otvaranje 
prijava

Otvaranje prijava, 
skeniranje i arhiviranje

19.11.2019. Analiza I
Prema nalozima voditelja, 
obrađuju LAG 
administratori

12.12.2019. Slanje D/O/I
Zahtjevi ta 
dopunu/obrazloženje/izmj
enu

NASTAVAK OBRADE U 
2020. GODINI

1. LAG NATJEČAJ  TO 1.1.1. 
Potpora razvoju malih 

poljoprivrednih gospodarstava
6.3.1. 23 2.332.102,50 kn     n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p n/p

Podaci u tablici odnose se na godinu za koju se podnosi izvješće. PROSJEK GODINA 
PRIJAVITELJA

Fokus područje Opis fokus područja Podaci koji se prikupljaju
Podaci za potpuno 
isplaćene projekte 

u AP  

Podaci za 
ugovorene 

projekte u AP 
PRIORITET: P2

3 3 415.100,00 kn    0

% 
povećanja 
prihoda od 

Broj 
gospodarstava/korisnika 
koji primaju potporu

n/p n/p

Mjerenje učinka LRS-a LAG-a Brač

Broj korsnika Broj ulaganja
Iznos ulaganja 

(eur)
Broj radnih mjesta 

 Broj 
zaposlenih 
muškaraca

*1 Zahtjev za odustajanjem

BROJ PROJEKATA PO 
OPĆINAMA

BROJ PROJEKATA PO 
NASELJIMA - ULAGANJE

SPOL NOSITELJA PROJEKTA

2A

Poboljšanje gospodarskih 
rezultata svih 

poljoprivrednih 
gospodarstava i olakšavanje 

restrukturiranja i 
modernizacije, osobito u 

cilju povećanja sudjelovanja 
u tržištu i tržišne 

usmjerenosti, kao i 
poljoprivredne 
diversifikacije

Ukupno 
(potpuno+
djelomično
)isplaćena 
potpora u 

AP (EU dio) 
(kn)

Broj 
potpuno 

isplaćenih 
projekata

Ukupno 
potpuno 
isplaćena 
potpora 

(kn)

Ukupno 
potpuno 
isplaćena 
potpora 
(EU dio) 

(kn)

Ukupno
Broj 

zaposlenih 
žena

Ukupno tražena 
potpora u AP (kn)

Ukupan broj 
odobrenih 

projekata u AP

Ukupno 
odobrena 
potpora u 

AP (kn)

Ukupno 
odobrena 

potpora u AP 
(EU dio) (kn)

Ukupan broj 
potpuno (po 

isplati 
konačnog 

Zahtjeva za 
isplatu) i 

djelomično 
isplaćenih 
projekata

Ukupno 
(potpuno+
djelomično
)isplaćena 
potpora u 

AP (kn)

Ukupno tražena 
potpora (kn)

Ukupan broj 
odobrenih prijava

Ukupno odobrena  
potpora (kn)

Ukupan broj 
odbijenih 

prijava

Ukupno  odbijena 
potpora (kn)

Ukupan broj 
zaprimljenih 
Zahtjeva za 

potporu u AP 
(kn)

TO 1.1.1.-2

TO 3.3.1. - PROVEDBA
Podaci u tablici odnose se na godinu za koju se podnosi izvješće.

Redni broj i naziv LAG natječaja
Tip operacije iz Programa koji 
je sukladan tipu operacije iz 

LRS 

Prijave na LAG natječajima u godini n-1 Projekti u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (AP) u godini TO 1.1.1. Ukupan broj novootvorenih radnih 

Ukupan broj zaprimljenih 
prijava

24.10.2019.



Redni broj i naziv LAG natječaja Broj prijava

N/P

Razlozi odbijanja prijave na LAG natječaj od strane APPPRRR-a

Razlozi odbijanja prijave u AP


