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KORACI DO UPISA U UPISNIK 
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 

Prvi korak: Poznavanje zakonske regulative1

Upisnik je baza podataka koja sadrži podatke o poljoprivrednim 
gospodarstvima i njihovim resursima.

Upis u Upisnik je obavezan za poljoprivredna gospodarstva (OPG, 
obrti, trgovačka društva) koja:

• podnose zahtjev za državnu potporu,

• koja prema posebnim propisima moraju biti upisana u  
upisnike, registre ili evidencije što ih vodi Ministarstvo ili 
ustanove u poljoprivredi,

• OPG koja na tržištu prodaju vlastite poljoprivredne proizvode,

• OPG koja obavljaju dopunske djelatnosti.

Pravo na upis u upisnik imaju pravne osobe sa sjedištem 
u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe državljani Repub-
like Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, te fizičke 
i pravne osobe sa prebivalištem/sjedištem na teritoriju  
Europske unije čije se poljoprivredno gospodarstvo nalazi na teri-
toriju Republike Hrvatske. 

U Upisnik se upisuje poljoprivredno gospodarstvo koje posjeduje/
koristi poljoprivredne resurse (poljoprivredno zemljište i/ili stoku) 
i obavlja poljoprivredne djelatnosti koje obuhvaćaju bilinogojstvo, 
stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti. 

1 Pravilnik o Upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava  
NN br. 76/11, 42/13.
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Upis u Upisnik moguće je obaviti tijekom cijele godine u regional-
nim uredima/podružnicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi,  
ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) prema sjedištu poljoprivred-
noga gospodarstva, odnosno nositelja obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva, neovisno o mjestu odvijanja proizvodnje.

U OPG se upisuju nositelj ili nositelj i članovi obiteljskog poljo-
privrednog gospodarstva. Nositelj i članovi OPG-a su punoljetne 
osobe koje stalno i/ili povremeno rade na gospodarstvu, članovi 
su istog kućanstva i imaju prebivalište na istoj adresi. Članovi 
OPG-a između sebe biraju nositelja koji je odgovoran za njegovo 
poslovanje. 

Drugi korak: Prikupljanje potrebne dokumentacije i 
podnošenje zahtjeva za upis

Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstava  
podnosi Uredu zahtjev za upis u Upisnik na propisanom obrascu, uz  
obveznu dokumentaciju i uplaćenu upravnu pristojbu (70,00 kn).
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KORACI DO UPISA U UPISNIK 
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 

POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJA ZA UPIS U UPISNIK I 
PRIJAVU PROMJENA

OBITELJSKO 
POLJOPRIVREDNO 
GOSPODARSTVO

OBRT TRGOVAČKO 
DRUŠTVO, ZADRUGA

Nositelj 
gospodarstva preslika osobne iskaznice

preslika osobne 
iskaznice odgovorne 
osobe 

preslika osobne iskaznice 
odgovorne osobe 

Tvrtka i obrt xxx preslika obrtnice izvod iz sudskog registra ne 
stariji od 6 mjeseci

uvjerenje o obavljanju 
obrta 

preslika obavijesti o 
razvrstavanju poslovnih 
subjekata prema NKD-u 
(Državni zavod za statistiku) 

Članovi 
gospodarstva

preslike osobnih iskaznica 
članova OPG koji se upisuju 
u Upisnik 

xxx xxx

izjava članova gospodarstva 
o odabiru nositelja 
gospodarstva, obrazac iz 
DODATKA I. Pravilnika
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Zemljište

posjedovni list vlasnika i 
ovlaštenika katastarskih 
čestica koje se prijavljuju, ne 
stariji od 6 mjeseci

posjedovni list 
vlasnika i ovlaštenika 
katastarskih čestica 
koje se prijavljuju, ne 
stariji od 6 mjeseci

posjedovni list vlasnika i 
ovlaštenika katastarskih 
čestica koje se prijavljuju, ne 
stariji od 6 mjeseci

preslike ugovora o zakupu/
plodouživanju/koncesiji 
ili kupoprodaji, služnosti 
šumskog zemljišta, 
pravomoćne sudske odluke 
i/ili pravomoćnog rješenja 
nadležnog tijela (originali na 
uvid)

preslike ugovora o 
zakupu/plodouživanju/
koncesiji ili 
kupoprodaji, služnosti 
šumskog zemljišta, 
pravomoćne 
sudske odluke i/ili 
pravomoćnog rješenja 
nadležnog tijela 
(originali na uvid)

preslike ugovora o zakupu/
plodouživanju/koncesiji 
ili kupoprodaji, služnosti 
šumskog zemljišta, 
pravomoćne sudske odluke 
i/ili pravomoćnog rješenja 
nadležnog tijela (originali na 
uvid)

izvadak iz katastra za sve 
prijavljene čestice, ne stariji 
od 6 mjeseci

izvadak iz katastra za 
sve prijavljene čestice, 
ne stariji od 6 mjeseci

izvadak iz katastra za sve 
prijavljene čestice, ne stariji od 
6 mjeseci

Žiro-račun Preslika ugovora o otvaranju  
žiro-računa nositelja 

Preslika potpisnog 
kartona  žiro-računa 
obrta 

Preslika potpisnog kartona 
žiro-računa tvrtke 
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KORACI DO UPISA U UPISNIK 
POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA 

Nositelj i član OPG-a, koji je obveznik poreza na dohodak, može 
podnijeti Uredu zahtjev za dodjelu matičnog broja poljoprivredni-
ka, kojem se obvezno prilaže potvrda Porezne uprave o upisu u  
registar obveznika poreza na dohodak.

POPIS DODATNE DOKUMENTACIJE

OBITELJSKO 
POLJOPRIVREDNO 
GOSPODARSTVO

OBRT TRGOVAČKO 
DRUŠTVO, ZADRUGA

Matični broj 
poljoprivrednika 

potvrda Porezne uprave o 
upisu u registar obveznika 
poreza na dohodak

x x

Ostali registri

preslici dokumenata o  svim 
postojećim upisima, registrima 
i  evidencijama koje vodi 
Ministarstvo i od Ministarstva 
ovlaštene ustanove (npr. 
upis u Evidenciju pčelara i 
pčelinjaka). 

preslici dokumenata 
o svim   postojećim 
upisima, registrima 
i  evidencijama koje 
vodi Ministarstvo 
i od Ministarstva 
ovlaštene ustanove 
(npr. upis u 
Evidenciju pčelara i 
pčelinjaka).

preslici dokumenata o svim  
postojećim upisima, registrima 
i  evidencijama koje vodi 
Ministarstvo i od Ministarstva 
ovlaštene ustanove (npr. upis u 
Evidenciju pčelara i pčelinjaka).
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Potpisivanjem zahtjeva za upis, nositelj se obvezuje poznavati  
zakonske propise i omogućiti inspekcijski nadzor. U skladu sa pro-
pisima o mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, nositelj i članovi 
OPG-a koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost, upisom OPG-a u 
Upisnik postaju obveznici plaćanja obveznih doprinosa.

Treći korak: dobivanje rješenja o upisu u Upisnik PG-a

Nakon obrade zahtjeva, APPRRR šalje nositelju rješenje o upisu u  
Upisnik PG-a i dodjeljuje pripadajući jedinstveni matični identifi-
kacijski broj (MIBPG), koji će se koristiti u svim daljnjim evidenci-
jama i zahtjevima.
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