
                                
SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE  

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ – EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA 
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020 . 

 

 

 

NATJEČAJ 
 

za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, 

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. 

»Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.   
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KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001     

URBROJ: 343-0100/01-17-143 
 

Na temelju članka 16. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjere M04 »Ulaganja u fizičku 

imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, 

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. »Ulaganje u 

šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 

– 2020. (»Narodne novine«, broj 106/2015, 65/2017 i 77/2017), Agencija za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje 

NATJEČAJ 

za podmjeru 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, 

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tip operacije 4.3.3. »Ulaganje u 

šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. – 2020.   

 

1. PREDMET NATJEČAJA 

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno uvjetima propisanih Pravilnikom o provedbi 

mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.3. »Potpora za ulaganja u infrastrukturu 

vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva«, tipa operacije 4.3.3. 

»Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).  

Pravilnik je  dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), 

Programa ruralnog razvoja (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).   

Svrha natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju primarne  i sekundarne  šumske 

prometne infrastrukture i ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture. 

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI 

Prihvatljivi korisnici, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i 
ovim Natječajem su: 

 
1. šumoposjednici 

 
2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika 
 

3. Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare 
šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske  

http://www.ruralnirazvoj.hr/
http://www.apprrr.hr/
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 i 

4. jedinice lokalne samouprave. 

3. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 
3.1. Prihvatljivi troškovi su: 

 

3.1.1. Prihvatljivi opći troškovi 

Prihvatljivi opći troškovi su usluge konzultanata, troškovi potrebni za pripremu i provedbu 

projekta uključujući izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica, glavnog 

projekta za izgradnju šumskih prometnica, glavnog projekta za rekonstrukciju šumskih 

prometnica, stručni nadzor izgradnje i rekonstrukcije šumskih prometnica, studiju utjecaja na 

okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže 

Natura 2000) te ostala projektna i tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu 

projekta u maksimalnom iznosu od 10 % ukupnih prihvatljivih troškova (bez općih troškova) 

kako slijedi:  

a) troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 4 % od ukupno prihvatljivih 
troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti  

b) troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica prihvatljivi u iznosu do 4 
% od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova), ali ne više od 25.000 EUR u 

kunskoj protuvrijednosti 

c) troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice) 
prihvatljivi u iznosu do 6 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova). 

d) ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i 

prirodu, ukoliko je potrebno) prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u 
točkama a., b. i c. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa 

ulaganja (bez općih troškova) i 

e) troškovi stručnog nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku troškova navedenih u 
točkama a., b., c., i d. ovoga stavka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih iznosa 
ulaganja (bez općih troškova). 

 

3.1.2. Prihvatljivi materijalni troškovi 

Prihvatljivi materijalni troškovi su: 

 

a) ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske 

prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem 

ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za 

odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne 
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infrastrukture, kamenarsko-betonarski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na 

izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak 

rada, itd. 

 

b) ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, 

nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija 

gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, 

rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak 

materijala i rada strojeva, trošak rada, itd. 

 

c) ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u 

maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) 

uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu. 

 

Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio Pravilnika (Prilog VI). 

 

3.2. Neprihvatljivi troškovi 

 

Neprihvatljivi troškovi su:  

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni 

obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a 

b) drugi porezi, naknade, doprinosi 

c) kamate 

d) kupovina zemljišta i opreme od člana obitelji 

e) ostali troškovi vezani uz najam, kao što je marža najmodavca, troškovi refinanciranja 

kamata, fiksni troškovi i troškovi osiguranja 

f) troškovi održavanja predmeta ulaganja 

g) nepredviđeni troškovi 

h) plaćanje u gotovini i 

i) troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje 
zemljišta, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine. 
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4. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA  

1. Kod ulaganja u izgradnju primarne šumske prometne infrastrukture, prilikom podnošenja 
zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti presliku rješenja nadležnog tijela kojim je 
odobren šumskogospodarski plan ili potvrdu Savjetodavne službe kojom je odobren 

jednakovrijedni instrument s kojim je predmetno ulaganje usklađeno kako slijedi: 

a) za šume šumoposjednika, ulaganje mora biti u skladu s programom za gospodarenje 
šumama šumoposjednika i/ili elaboratom šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika i 

b) za šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, ulaganje mora biti u skladu s 

osnovom gospodarenja gospodarskim jedinicama i/ili programom za gospodarenje 
gospodarskim jedinicama na kršu i/ili programom za gospodarenje šumama posebne namjene. 

2. U slučaju nepropisanih radova izgradnje primarne šumske prometne infrastrukture u 

važećim programima za gospodarenje šumama šumoposjednika, na zahtjev korisnika potpore 
Savjetodavna služba može izdati elaborat šumskouzgojnih radova za šume šumoposjednika u 
kojem predlaže radove izgradnje primarne šumske prometne infrastrukture, ukoliko smatra da 

je takve radove potrebno izvršiti. 

3. Ukoliko je korisnik šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika. 

4. Ukoliko je korisnik udruga šumoposjednika, mora biti registrirana sukladno posebnim 
propisima. 

5. Ako se projekt planira provoditi unutar područja ekološke mreže Natura 2000, korisnik je 

dužan prije početka ulaganja provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku 
mrežu, osim u slučaju kada je taj postupak već proveden za šumskogospodarski plan s kojim 

je usklađeno predmetno ulaganje. 

6. Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu korisnik je dužan priložiti odgovarajući elaborat 
učinkovitosti mreže šumskih prometnica kako slijedi: 

a) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne šumske prometne infrastrukture, 
korisnik je dužan priložiti elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica-primarne šumske 

prometne infrastrukture 

b) kod ulaganja u izgradnju sekundarne šumske prometne infrastrukture korisnik je dužan 
priložiti elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica-sekundarne šumske prometne 

infrastrukture i 

c) kod ulaganja u rekonstrukciju sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski 
putovi) u primarnu šumsku prometnu infrastrukturu (šumske ceste) korisnik je dužan priložiti 

elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica-primarne šumske prometne infrastrukture. 

7. Prilikom ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne šumske prometne infrastrukture 
u elaboratu učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne šumske prometne 
infrastrukture mora biti navedena gustoća mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske 
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jedinice, odnosno većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet 

primarnog otvaranja šuma nakon provedbe ulaganja. 

8. Maksimalna gustoća mreže primarnih šumskih prometnica gospodarske jedinice, odnosno 
većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) nakon provedbe ulaganja ne smije prelaziti 

vrijednosti po pojedinim reljefnim područjima kako slijedi: 

a) nizinsko područje 12 km/1000 ha 

b) brdsko (prigorsko) područje 18 km/1000 ha 

c) planinsko (gorsko) područje 22,5 km/1000 ha i 

d) krško područje 12 km/1000 ha. 

9. Kad se ulaganje u šumsku prometnu infrastrukturu dijelom provodi izvan šumskog 
zemljišta, u elaboratu učinkovitosti mreže šumskih prometnica mora biti vidljivo da će 

ulaganje služiti ponajprije za potrebe održivog gospodarenja šumama. 

10. Kod ulaganja u šumsku prometnu infrastrukturu koje obuhvaća zemljišta više vlasnika i/ili 
posjednika, korisnik uz već navedene dokumente u ovom natječaju mora priložiti suglasnost 

za provedbu ulaganja svih pravnih i fizičkih osoba koje imaju u vlasništvu i/ili posjedu ili 
gospodare zemljištima obuhvaćenim ulaganjem. 

11. U slučaju zajedničkog projekta predmet ulaganja koriste svi korisnici zajedničkog 

projekta. Korisnici sklapaju ugovor o suradnji kojim definiraju jednog korisnika koji će biti 
podnositelj zahtjeva za potporu/zahtjeva za isplatu u ime svih njih. 

12. Kod ulaganja u primarnu šumsku prometnu infrastrukturu koja obuhvaća zemljište jednog 
ili više vlasnika i/ili posjednika ili osoba koje gospodare zemljištem, ali će ulaganje služiti i za 

potrebe održivog gospodarenja šumama drugih vlasnika i/ili posjednika ili osoba koje 
gospodare zemljištem, korisnik ne mora biti vlasnik i/ili posjednik zemljišta ili osoba koja 

gospodari zemljištem obuhvaćenim ulaganjem. U tom slučaju korisnik uz već navedene 
dokumente u ovom natječaju mora priložiti i suglasnost za provedbu ulaganja svih pravnih i 
fizičkih osoba koje imaju u vlasništvu i/ili posjedu ili gospodare zemljištima obuhvaćenim 

ulaganjem. 

13. U slučaju ulaganja iz točke 12. ovoga poglavlja, osim kada je korisnik jedinica lokalne 
samouprave, korisnik kroz elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne 

šumske prometne infrastrukture mora dokazati da će najmanje 15 % duljine primarnih 
šumskih prometnica obuhvaćenih ulaganjem služiti za potrebe održivog gospodarenja 
šumama koje korisnik ima u vlasništvu i/ili posjedu ili njima gospodari. 

14. U slučaju ulaganja iz točke 12. ovoga poglavlja, kada je korisnik jedinica lokalne 
samouprave, osim u slučaju kada je ista vlasnik i/ili posjednik ili osoba koja gospodari 

zemljištem, korisnik kroz elaborat učinkovitosti mreže šumskih prometnica – primarne 
šumske prometne infrastrukture mora dokazati da će najmanje 15 % duljine primarnih 
šumskih prometnica obuhvaćenih ulaganjem služiti za potrebe održivog gospodarenja 

šumama šumoposjednika. 
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15. U slučaju ulaganja iz točke 12. ovoga poglavlja, elaborat učinkovitosti mreže šumskih 

prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture se izrađuje za gospodarsku jedinicu ili 
veći šumski kompleks (grupa odjela/odsjeka) koja je predmet zahvata primarnog otvaranja 

šuma kako slijedi: 

a) za šume koje korisnik ima u vlasništvu i/ili posjedu ili njima gospodari u slučaju iz točke 
13. ovoga poglavlja i 

b) za šume šumoposjednika kada je korisnik jedinica lokalne samouprave u slučaju iz točke 
14. ovoga poglavlja. 

16. U slučaju ulaganja iz točke 12. ovoga poglavlja, u elaboratu učinkovitosti mreže šumskih 
prometnica – primarne šumske prometne infrastrukture mora biti navedena gustoća mreže 
primarnih šumskih prometnica svih gospodarskih jedinica, odnosno svih većih šumskih 

kompleksa (grupa odjela/odsjeka) obuhvaćenih ulaganjem nakon provedbe ulaganja. 
Maksimalna gustoća mreže primarnih šumskih prometnica svake od gospodarskih jedinica, 

odnosno svakog od većih šumskih kompleksa (grupa odjela/odsjeka) obuhvaćenih ulaganjem 
nakon provedbe ulaganja ne smije prelaziti vrijednosti iz točki 8. ovoga poglavlja. 

17. U slučaju ulaganja u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta 

korisnik mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu priložiti ugovor o kupoprodaji i 
prijedlog za uknjižbu s prijemnim štambiljem nadležnog općinskog suda. Korisnik mora 
dokazati pravo vlasništva nad kupljenim zemljištem u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu 

zadnje rate dostavljanjem izvatka iz zemljišnih knjiga. Korisnik mora u trenutku podnošenja 
zahtjeva za potporu dostaviti elaborat procjene tržišne vrijednosti nekretnine od ovlaštenog 

sudskog vještaka. 

18. Korisnik je dužan uz zahtjev za potporu/zahtjev za isplatu dostaviti izjavu da mu nisu 
dodijeljena sredstva za iste prihvatljive troškove za koji je podnio zahtjev za potporu od strane 
središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te svake 

pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore. 

19. Nakon konačne isplate, korisnik je dužan najmanje narednih pet godina osigurati da 
predmet ulaganja za koji je ostvario potporu bude u funkciji. 

20. Korisnik je dužan omogućiti javnosti slobodan pristup šumskoj prometnoj infrastrukturi  

za koju je ostvario potporu.  

21. Trajanje projekta nakon izdavanja odluke o dodjeli sredstava do podnošenja posljednjeg 
zahtjeva za isplatu može trajati najduže 36 mjeseci. 

22. Ako se radi o izgradnji i rekonstrukciji više šumskih cesta i/ili rekonstrukciji više 

nerazvrstanih cesta u šumske ceste i/ili rekonstrukciji više traktorskih putova u šumske ceste 
na području gospodarske jedinice, odnosno većeg šumskog kompleksa (grupa odjela/odsjeka) 
takvo ulaganje smatra se kompleksnim ulaganjem i isto mora biti usklađeno s odredbama 

članka 13. Pravilnika.   
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5. VISINA I INTEZITET POTPORE 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 

HRK.     

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje 

ulaganja koja su predmet Pravilnika i ovoga Natječaja. 

 

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.  

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike  Hrvatske, od čega 

Europska unija sudjeluje s 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela. 

Broj projekata odobrenih po korisniku u programskom razdoblju nije ograničen.  

Isti korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja. 

Visina tražene potpore: 

a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti  

b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 EUR u kunskoj 

protuvrijednosti  

Preračun eura u kune za izračun najnižih i najviših iznosa potpore obavljat će se prema tečaju 

eura utvrđenog od Europske komisije za 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o 

dodjeli potpore, sukladno članku 34. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 оd 11. 

ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu 

agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i 

upotrebe eura (SL L 255, 28.8.2014., str. 18-58). Web-adresa na kojoj se može dobiti uvid u 

navedeni tečaj je: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.c

fm. 

6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU /PROMJENU/ 

PREDUJAM /ISPLATU 

1. Podnositelj dostavlja Zahtjev za potporu/promjenu/predujam/isplatu zajedno s 

propisanom dokumentacijom  na obrascima koji su Prilozi ovog Natječaja. 

2. Zahtjevi se podnose u izvorniku preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno 

na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada 

Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za EPFRR «. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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3. Zahtjeve korisnici mogu preuzeti s mrežnih stranica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr. 

4. Zahtjevi se popunjavaju u elektroničkom obliku, a u slučaju da se popunjavaju ručno, 

moraju biti ispunjeni pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati.  

5. Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji 

uređuju postupak javne nabave, dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave 

dostavljaju najkasnije u roku od 12 mjeseci nakon donošenja Odluke o prihvatljivosti 

zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu II. Natječaja. 

Dokumentacija se dostavlja na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb, s naznakom: »Natječaj za 

EPFRR «.  

6. Nakon zaprimanja svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj, Agencija za plaćanja 

formira rang listu zahtjeva za potporu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore i 

traženog broja bodova.  

7. Prednost na rang listi ima zahtjev za potporu s većim brojem bodova, provjerenim i 

dodijeljenim od strane Agencije za plaćanja, u skladu s kriterijima odabira zahtjeva za 

potporu iz Priloga V Pravilnika.  

8. Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji 

uređuju postupak javne nabave, ponude prikupljene sukladno članku 19. Pravilnika 

temeljem Poziva na dostavu ponuda i u skladu s Uputom za objavu poziva na dostavu 

ponuda, dostavljaju najkasnije u roku od 12 mjeseci nakon donošenja Odluke o 

prihvatljivosti zahtjeva za potporu. Popis dokumentacije naveden je u Prilogu III 

Natječaja. 

9. Korisnici koji nisu obveznici provedbe postupka javne nabave u skladu s propisima koji 

uređuju postupak javne nabave, u svrhu ispunjenje kriterija iz članka 19. Pravilnika i 

objavu Poziva za prikupljanje ponuda, moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora 

u ruralnom razvoju i ribarstvu kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila 

korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav. Vodič za upis u 

evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu i Uputa za objavu poziva za 

prikupljanje ponuda dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja 

(www.apprrr.hr). 

 

7. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU  

Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 16. kolovoza 2017. i traje do 22. prosinca 2017.   

 
 

 

 
 

 
 

http://www.apprrr.hr/
http://www.apprrr.hr/
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