
PRIJAVA NA NATJEČAJ

Operacija 4.2.1.

»Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Operacija 4.2.2

»Korištenje obnovljivih izvora energije«



Informacije o objavljenim natječajima



Tip operacije 4.2.1 Tip operacije 4.2.2

Od 16. ožujka 2020.
godine od 12:00 sati do 
18. svibnja 2020. godine 

do 12:00 sati

Od 16. ožujka 2020. 
godine od 12:00 sati do 
30. lipnja 2020. godine 

do 12:00 sati

Rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu



➢ Korisnik mora biti upisan u  Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu i dobiti pristupne 
podatke  prije podnošenja zahtjeva za potporu

➢ Natječaj za tip operacije 4.2.1 

ODVOJENI ZAHTJEVI ZA POTPORU:

- zahtjev za potporu za korisnike mikro, mala i srednja poduzeća
- zahtjev za potporu za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća
- zahtjev za potporu za korisnike velika poduzeća
- zahtjev za potporu za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća
➢ podnošenje neodgovarajućeg zahtjeva za potporu u smislu veličine poduzeća i statusa početnika -> 

Odluka o odbijanju
OBRATITE PAŽNJU NA DEFINICIJU POČETNIKA!

➢ Natječaj za tip operacije 4.2.2

- jedinstveni Zahtjev za potporu neovisno o veličini poduzeća ili statusu početnika



Izmjene u odnosu na prethodno objavljene natječaje podmjere 4.2 :

➢ Podnošenje jednog Zahtjeva za potporu ( tzv. „jedna FAZA”)

➢ Važno! Svi uvjeti prihvatljivosti korisnika, troškova i projekta i obveze korisnika i posljedice neispunjavanja 
uvjeta i obveza prikazani kroz tri vremenska razdoblja u  Prilogu 1 Natječaja:

POSTUPAK PROVEDBE 
PROJEKTA

razdoblje od 
sklapanja ugovora o 
financiranju pa do 

konačne isplate 
potpore

POSTUPAK 
DODJELE POTPORE
započinje zaprimanjem 
zahtjeva za potporu, a 
završava sklapanjem 

Ugovora o financiranju

EX POST –
PETOGODIŠNJE 

RAZDOBLJE NAKON 
KONAČNE ISPLATE 

SREDSTAVA



Obveznici javne nabave provode 
postupak nabave

sukladno Zakonu o javnoj nabavi

Neobveznici javne nabave i obveznici javne 
nabave za postupke jednostavne nabave

Prilog IV Pravilnika – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu 
postupka nabave

➢VAŽNO: Korisnik je za svaki prihvatljivi trošak (izuzev općih troškova i troškova kupnje zemljišta i/ili objekata) obvezan preko 
mrežnih stranica Agencije za plaćanja prikupiti najmanje dvije valjane ponude od ponuditelja koji nisu međusobno vlasnički i/ili 
upravljački povezani, niti su povezani preko osoba ovlaštenih za zastupanje.

➢VALJANA PONUDA: ispunjava opće uvjete iz Poziva na dostavu ponuda i sve uvjete iz TS/troškovnika

➢Portal ponuda se otvara objavom Natječaja (pristup preko AGRONET-a)
➢korisnik mora provesti postupak nabave preko Portala prije podnošenja zahtjeva za potporu
➢vrijeme trajanja Poziva/postupka nabave je min.14 dana! (korekcije do 100%)
➢nema sklapanja obvezujućih odnosa s ponuditeljima prije podnošenja zahtjeva (osim za opće troškove i zemljišta/objekte)

➢PONUDITELJI IZ INOZEMSTVA: ponude i izvodi o vlasničkoj strukturi ponuditelja moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku 
➢Korisnik ne smije biti u sukobu interesa s gospodarskim subjektima/ponuditeljima koji izvode radove i/ili isporučuju robe 

(uključujući zemljište i objekte) i/ili pružaju usluge, uključujući podugovaratelje, u postupcima nabave predmeta potpore odbijanje 
zahtjeva za potporu/zahtjeva za isplatu odnosno povrat sredstava.



ne

Diskriminirajući/ograničavajući/
nesrazmjerni kriteriji za odabir ponuditelja

- minimalne razine sposobnosti ponuditelja!
- paziti na vrijednost i veličinu predmeta nabave
- OBILAZAK LOKACIJE – opcija, ne obveza!!
- min. 2 PONUDE moraju zadovoljavati sve što je propisano!!!

Diskriminirajuće/ograničavajuće/predetaljne tehničke 
specifikacije

- prilagođavanje TS točno određenom proizvođaču/ponuditelju
- ograničavajuće stavke na način da se pogoduje 
karakteristikama određenog proizvođača
- min. 2 PONUDE moraju zadovoljavati sve što je propisano!!!

Diskriminirajući/ograničavajući/
nesrazmjerni kriteriji ENP

- cijena minimalno 50%!
- paziti na vrijednost pojedinog kriterija u odnosu na njegovu 
važnost ili ponder bodova unutar kriterija
- dokazivi kriteriji (NE: vrijeme odaziva na servisnu 

intervenciju) 

➢korisnik učitava Sažetak izbora ponuda i dostavlja uz 
zahtjev za potporu (nije potrebno učitavati ponude)
➢izrada Sažetka na predlošku objavljenom uz 

Natječaj
➢korisnik ne objavljuje poziv za opće

troškove/troškove kupnje zemljišta ili objekta 
(dostava prilikom podnošenja zahtjeva za potporu)

Uputa za prikupljanje ponuda (Prilog IV. Pravilnika)
✓ „Korisnik je dužan obavijestiti najmanje 3 gospodarska subjekta putem 

elektroničke pošte da je objavio Poziv te na taj način aktivno sudjeluje u 
istraživanju tržišta za prikupljanje više ponuda različitih ponuditelja i 
proizvođača.” – DOSTAVLJA SE NA ZAHTJEV APPRRR, PODLOŽNO 
KOREKCIJI

✓ nema ponavljanja postupka prikupljanja 
ponuda!!!

✓ primjena financijskih korekcija u skladu s Prilogom 
III Pravilnika 



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU
✓ završen postupak nabave
✓ prikupljanje dokumentacije sukladno Prilogu 4a i 

4b Natječaja – PAZITI NA OBVEZNU 
DOKUMENTACIJU ZA KOJU NIJE MOGUĆA 
DOPUNA 

✓ popunjavanje zahtjeva za potporu u AGRONET-u
✓ generiranje Potvrde o podnošenju zahtjeva za 

potporu 
Prati AGRONET i svoj 
e-mail koji je kontakt 
u Evidenciji korisnika 
da vidiš je li korisniku 

izdan akt/odluka ili 
poslana kakva 

obavijest 



POSTUPAK DODJELE POTPORE
✓ Zaprimanje i rangiranje zahtjeva za potporu temeljem traženog iznosa potpore te broju bodova sukladno 

kriterijima odabira 

✓ Administrativna kontrola prihvatljivosti korisnika, projekta i troškova, opravdanosti dostavljenih troškova, 
ekonomska i financijska održivost korisnika/projekta te kontrola postupka nabave, dodjela bodova 
sukladno kriterijima odabira za korisnike za koje su dostupna sredstva

✓ Izdavanje Odluke o rezultatu administrativne kontrole/Odluke o odbijanju

➢ Ugovor o financiranju -> isključivo s korisnicima koji se nakon ažuriranja rang liste i nakon pravomoćnosti 
odluka i dalje nalaze iznad praga raspoloživih sredstava 

➢ Obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava – korisnici koji se nakon ažuriranja rang liste i 
nakon pravomoćnosti odluka nalaze ispod praga raspoloživih sredstava 

korisniku ne može biti dodijeljeno više 
bodova od  traženih u Zahtjevu za 
potporu 

korisniku ne može biti dodijeljeno više 
od iznosa potpore traženog u Zahtjevu 
za potporu 

Izdavanje Odluke o rezultatu 
administrativne kontrole ne podrazumijeva 
da će s tim korisnikom Agencija za plaćanja 
sklopiti ugovor o financiranju. 



Provedba projekta
razdoblje od sklapanja 

ugovora o financiranju pa 
do konačne isplate potpore

Ako korisnik dostavlja zahtjev za 
isplatu predujma obvezan ga je 
dostaviti u roku od 9 mjeseci.

Ako korisnik dostavlja zahtjev za 
isplatu konačne/jednokratne rate 
obvezan ga je dostaviti u roku od 

najviše 24 mjeseca od dana 
sklapanja ugovora o financiranju.

Izvješće o napretku
svakih 6 mjeseci popuniti u 

AGRONET-u

Prilog 1 Natječaja
Uvjeti prihvatljivosti korisnika i 
posljedice neispunjavanja istih

Uvjete prihvatljivosti korisnik 
dokazuje dokumentacijom iz 

Priloga 6a i 6b Natječaja



Najviše 50 % odobrenih sredstava potpore

UVJET ZA ISPLATU PREDUJMA
Dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv” i 

„bez prigovora” u stopostotnoj vrijednosti iznosa 
predujma 

Bankarska garancija vrijedi od trenutka podnošenja 
zahtjeva za isplatu predujma do isteka šest mjeseci 

nakon krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za isplatu 
navedenog u ugovoru o financiranju

Isplaćeni predujam opravdava se prilaganjem plaćenih 
računa za odobrene troškove najkasnije pri 

podnošenju zahtjeva za isplatu rate koja prethodi 
zadnjoj rati (osim ako se isplata obavlja jednokratno) 

kada se i vraća garancija!

Zahtjev za isplatu 
predujma



Podnosi se jednokratno ili u ratama (najviše tri rate)

Iznos zadnje rate mora biti najmanje 10 % odobrenih sredstava 
potpore

Korisnik u zahtjevu za isplatu ne može zatražiti iznos potpore 
koji je veći od iznosa navedenog u ugovoru o financiranju

Ako korisnik zatraži povrat za neodobreni ili neprihvatljivi trošak, 
takav trošak će biti svrstan u neprihvatljive troškove te ga neće 

biti moguće zatražiti prilikom podnošenja neke od narednih rata

Zahtjev za isplatu

Dostaviti POTVRDU o podnošenju zahtjeva za isplatu, poštom ili 
osobno!

D/O – elektroničkim putem na adresu navedenu u zahtjevu za 
isplatu – odgovor u roku sedam dana od slanja zahtjeva za D/O 

od strane Agencije za plaćanja



➢ prilikom utvrđivanja iznosa za isplatu potpore izračunati prihvatljivi iznos potpore umanjit će 
se za primjenjivu stopu financijske korekcije određene ugovorom o financiranju

➢ moguća primjena financijskih korekcija za slučajeve kada korisnik nije poštivao propise koji 
uređuju postupak javne nabave, odnosno pravila prikupljanja ponuda

➢ nepravilnosti u kojima se primjenjuje financijska korekcija u fazi kontrole zahtjeva za isplatu, 
navedene su u Prilogu III, tablica 3., Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja

➢ ako se tijekom administrativne kontrole zahtjeva za isplatu utvrdi 
nepravilnost za koju je potrebno primijeniti višu stopu korekcije od 
one određene ugovorom o financiranju, primijenit će se viša stopa 
korekcije

Primjena financijskih korekcija



ADMINISTRATIVNA KONTROLA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

Zaprimanje 
zahtjeva za isplatu 

/ zahtjeva za 
isplatu predujma

Administrativna kontrola 
kompletnosti i prihvatljivosti 
zahtjeva za isplatu / zahtjeva 

za isplatu predujma

Posjet lokaciji 
ulaganja

-----------------------
Kontrola na terenu

Isplata 
sredstava

Izdavanje Odluke o isplati 
predujma / Odluke o odbijanju 
zahtjeva za isplatu predujma / 

Odluke o isplati / Odluke o 
odbijanju zahtjeva za isplatu

Administrativna 
kontrola – faza 

kalkulacije –
točan izračun 

potpore



PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKATA

Korisnik popunjava upitnik za 
predmetni natječaj na AGRONET-u u 

propisanom roku

Korisnici operacije 4.2.1. i 4.2.2. kojima je proteklo najmanje dvije pune 
godine od isplate konačnog Zahtjeva za isplatu elektroničkom poštom 

zaprimaju poziv da popune upitnik o stanju projekta u AGRONET-u

APPRRR 
detektira 

korisnike koji 
nisu popunili 

upitnik

Protekom roka za popunjavanje zatvara se 
mogućnosti daljnjeg popunjavanja u 
AGRONET-u

ODLUKA 
O 

POVRATU

Nakon godinu dana - popunjavanje 
novog upitnik 
(do isteka pet godina od konačne 
isplate)

Ne

Analiza dostavljenih 
podataka

Utvrđene su 
nepravilnosti 

i/ili 
neispunjavanje 

obveza

Određivanje financijske 
korekcije

PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE



PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE – ex post

Ex-post kontrolom korisnik/ulaganje se kontrolira isto kao i kontrolom prije plaćanja, samo 
s višegodišnjim vremenskim odmakom, a povrh toga dodatno se kontrolira pridržava li se 
korisnik svojih obveza propisanih Pravilnikom, Natječajem i Ugovorom o financiranju te 

jesu li  ostvareni planirani ciljeve/pokazatelji.



PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE – ex post

-

Neki od ključnih kriterija odabira kojih se korisnik mora pridržavati kroz 5 godina od datuma 
konačne isplate, a može imati za posljedicu financijsku korekciju, su: 

Mora ostvarili najmanje 80% planirane razine pokazatelja provedbe projekta po pitanju doprinosa stvaranju
novih/zadržavanju postojećih radnih mjesta (ako su razinu pokazatelja zadržali veću od 50%, a manju od 80%, tražiti
će se povrat isplaćene potpore u iznosu od 25% od ukupnog isplaćenog iznosa, a ako je razina pokazatelja 50% i
manje, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zatražiti izvršenje povrata ukupno isplaćenih sredstava te se
Ugovor o financiranju raskida).



PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE – ex post

Mora ostati upisan u „Upisnik subjekata u ekološkoj
proizvodnji“ ili ostati proizvođač ili subjekt u lancu
proizvodnje proizvoda čiji je naziv zaštićen
i registriran na razini Europske unije kao ZOI, ZOP ili
ZTS (financijska korekcija od 100% na ukupno
isplaćeni iznos);

Mora biti registriran za preradu poljoprivrednih
proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u trenutku objave
nacrta Natječaja u - odgovarajućim registrima
objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne
životinjskog porijekla (financijska korekcija od 100%
na ukupno isplaćeni iznos);



PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE – ex post

• Neispunjenje bilo koje preuzete obveze u petogodišnjem razdoblju 
nakon konačne isplate potpore može rezultirati izdavanjem Odluke
o povratu dijela ili cjelokupnog iznosa isplaćene potpore.



PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON KONAČNE ISPLATE – ex post

Korisnik mora osigurati trajnost projekta i tijekom 
razdoblja od pet godina od datuma konačne isplate 
potpore mora ispuniti sljedeće uvjete:  

• ispuniti sve obveze propisane Pravilnikom, Natječajem i 
Ugovorom o financiranju;

• gospodarstvo kao poslovni subjekt mora postojati, 
poslovati i upotrebljavati ulaganje u skladu s odobrenom 
namjenom;

• ne smije: na sufinanciranom ulaganju napraviti značajne 
promjene koje mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu ulaganja, 
promijeniti vlasništvo nad ulaganjem, dati ulaganje u 
zakup ili najam ili ga premjestiti. Ako se utvrdi da je 
korisnik takvu izmjenu obavio neopravdano Agencija za 
plaćanja će raskinuti ugovor o financiranju. 



Hvala na pažnji!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, 
ribarstvu i ruralnom razvoju
Ulica grada Vukovara 269d
10 000 Zagreb

+385 1 6002 700 (centrala)
+385 1 6002 742 (informiranje)

www.apprrr.hr
info@apprrr.hr

http://www.apprrr.hr/

