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Mobilni tim konzultanata za prijave na Natječaj Mjere 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog 

zemljišta i proizvodnog potencijala“ 

 

LAG Zrinska gora – Turopolje organizira mobilne timove konzultanata za pružanje usluga 

prijava na Natječaj iz Mjere 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“ te 

savjetovanje oko iste na LAG području pogođeno potresom. Trošak prijava na Natječaj financira LAG 

Zrinska gora – Turopolje u suradnji sa Fondom 5.5, udrugom Solidarna i vlastitim sredstvima LAG-a pa 

korisnici, prijavitelji na Natječaj neće snositi troškove konzultanata za prijavu već će taj iznos moći 

utrošiti na obnovu poljoprivrednih gospodarstava. Osim konzultanata prijave će raditi i zaposlenici 

LAG-a Zrinska gora – Turopolje te kolege iz LAG-a Šumanovci.  

Zainteresirani korisnici za prijavu na Natječaj mogu se javiti: 

- Za područje grada Velike Gorice i općine Orle u Vukovinu u područni ured na adresi Stara 

Cesta 14 u periodu od 24.  svibnja do 14. lipnja, od 9 do 14 sati 

- Za područje općine Lekenik u Lekeniku, prostorije bivše OTP banke, Zagrebačka 77, u periodu 

25. i 26. svibnja od 9 do 15 sati 

- Za područje grada Siska i općine Martinska Ves na adresi Ante Starčevića 66, Sisak od 24. 

svibnja do 4. lipnja, za termin se potrebno javiti na broj 098 995 3630 

- Za područje grada Gline na adresi Ulica Stjepana i Antuna Radića 10 (Hrvatski dom Glina), 

Glina u periodu od 1. i 2. lipnja od 10 do 16 sati 

- Za područje općine Donji Kukuruzari u prostoriji općine na adresi Don Ante Lizatovića 2, Donji 

Kukuruzari u periodu od 27. i 28. svibnja od 9 do 15 sati 

- Za područje grada Petrinje u uredu LAG-a Zrinska gora – Turopolje na adresi Šetalište 

Kajetana Kneževića 11, Petrinja od 25. svibnja do 15. svibnja od 9 do 14 sati 

Za sva dodatna pitanja oko prijava i potrebne dokumentacije za prijavu na Natječaj, a prije 

odlaska do mobilnog tima konzultanata na raspolaganju stoje djelatnici LAG-a Zrinska gora – 

Turopolje na kontakt telefon +385(0)91/954-6405; +385(0)91/604-8501 te elektronskim putem na 

adresu elektronske pošte ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr  

 

Projekt je podržala Zaklada SOLIDARNA kroz Fond5.5 sa 150.000,00 HRK financijske potpore. 
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