
TIP  OPERACIJE  7.4.1
PODNOŠENJE DRUGOG DIJELA 

ZAHTJEVA ZA POTPORU ODNOSNO 
DOKUMENTACIJE  NAKON  

PROVEDENIH POSTUPAKA NABAVE 

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA



TIP  OPERACIJE  7.4.1 – PRVI  NATJEČAJ
NAČIN  I  ROK  DOSTAVE  DOKUMENTACIJE

➢ Pravilnik o provedbi Mjere 07 (NN 71/16, 15/17, 17/17, 27/17) - Članak 28. i 29.

➢ Prvi natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1

- Dokumentacija se podnosi na CD-u poštom u Agenciju za plaćanja:

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Služba za javnu nabavu/ Služba za tehničke analize

Ulica grada Vukovara 269d

10000 Zagreb

- Rok za dostavu dokumentacije je 8 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju

Većina korisnika je sklopilo Ugovor  24. svibnja 2018., te je svim korisnicima koji nisu dostavili 

dokumentaciju rok produžen za dodatnih 6 mjeseci - to jest krajni rok je 24. srpnja 2019.

Iz_Prvog_Natjecaja_741.docx


TIP  OPERACIJE  7.4.1 – PRVI  NATJEČAJ
POPIS  DOKUMENTACIJE

• Ovisno o korisniku te o predmetu i procijenjenom iznosu nabave:

➢ Obveznici javne nabave procijenjene vrijednosti iznad pragova za

javnu nabavu provode postupak sukladno ZJN

➢ Neobveznici javne nabave i obveznici javne nabave procijenjene

vrijednosti ispod pragova za javnu nabavu provode postupak

prikupljanja ponuda sukladno Uputi za prikupljanje ponuda

➢ Za opće troškove ispod pragova JN nije potrebno provoditi

postupak prikupljanja ponuda

• Popis dokumentacije: Prilog IV. Prvog natječaja

• Prvi natječaj s prilozima i predlošcima je dostupan na:

www.apprrr.hr/Ruralni razvoj/Ne IAKS mjere/Mjera 7/Podmjera

7.4/Vezani dokumenti/Prvi natjecaj 7.4.1

PRILOG IV - Dokumentacija vezana uz provodenje postupka nabave.docx
Tablica_troskova_i_izracuna_popore_Operacija_7-4-1.xlsx


TIP  OPERACIJE  7.4.1 – DRUGI  NATJEČAJ
NAČIN  I  ROK  DOSTAVE  DOKUMENTACIJE

➢ Pravilnik o provedbi mjere 7 (NN 48/2018, 91/2018) - Članak 46.

➢ Drugi natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 (objavljen 12.6.2018., izmjene 23.7. i 

11.12.)

- Način, uvjeti i rokovi podnošenja zahtjeva: točka 11. Natječaja

- Drugi dio zahtjeva za potporu se popunjava u elektroničkom obliku u AGRONET-u

- Potvrda o podnošenju Drugog dijela zahtjeva za potporu šalje se u fizičkom obliku u 

podružnicu Agencije za plaćanja

- Rok za dostavu dokumentacije je 12 mjeseci od sklapanja Ugovora o financiranju

113 Ugovora je potpisano 21. prosinca 2018. - krajni rok za njih je 23. prosinca 2019.



TIP  OPERACIJE  7.4.1 – DRUGI  NATJEČAJ
PODNOŠENJE  DRUGOG  DIJELA  ZAHTJEVA  ZA  

POTPORU
• Ovisno o korisniku te o predmetu i procijenjenom iznosu nabave:

➢ Obveznici javne nabave procijenjene vrijednosti iznad pragova za javnu nabavu provode 

postupak sukladno ZJN

➢ Neobveznici javne nabave i obveznici javne nabave procijenjene vrijednosti ispod 

pragova za javnu nabavu provode postupak prikupljanja ponuda sukladno Uputi za 

prikupljanje ponuda

➢ Za opće troškove ispod pragova JN nije potrebno provoditi postupak prikupljanja 

ponuda

• Drugi natječaj s prilozima i predlošcima je dostupan na: www.apprrr.hr/Ruralni razvoj/Ne 

IAKS mjere/Mjera 7/Podmjera 7.4/Link: Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1 i Link: 

Izmjene Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1

• Popis dokumentacije: Prilog  2.  Drugog  natječaja



TIP  OPERACIJE  7.4.1 – DRUGI  NATJEČAJ
PODNOŠENJE  DRUGOG  DIJELA  ZAHTJEVA  ZA  

POTPORU

➢ Popis dokumentacije:

Prilog 2. Drugog natječaja

NATJEČAJ 741/Prilog 2 - Dokumentacija za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu.pdf


TIP  OPERACIJE  7.4.1 – DRUGI  NATJEČAJ
PODNOŠENJE  DRUGOG  DIJELA  ZAHTJEVA  ZA  

POTPORU
• Plan nabave/ Tablica troškova i izračuna potpore

Koristi se Plan nabave iz Odluke o rezultatu u Excelu, a

popunjava se FAZA II "Tablica troškova i izračuna potpore"

• Samo ulaganja iz Plana nabave mogu biti prihvatljiva

• Učitati građevinsku dozvolu ako nije dostavljena u prvoj

fazi, ako nije bila pravomoćna ili ako je došlo do

izmjene/dopune dozvole

• Za opće troškove potrebno je učitati odabrane ponude ili

račune za nastale opće troškove

Odluka o rezultatu administrativne kontrole.pdf


TIP  OPERACIJE  7.4.1 – DRUGI  NATJEČAJ
PODNOŠENJE  DRUGOG  DIJELA  ZAHTJEVA  ZA  

POTPORU

• Popunjavanje Drugog dijela zahtjeva za potporu u AGRONET-u

• Pripaziti na ispravnost izračuna i točnost iznosa koji se unose prilikom

popunjavanja zahtjeva u AGRONET-u

• Poslati potpisanu i ovjerenu Potvrdu o podnošenju zahtjeva u podružnicu

Agencije za plaćanja sukladno lokaciji ulaganja

PODNOŠENJE ZP2 - AGRONET.docx


TIP  OPERACIJE  7.4.1
ADMINISTRATIVNA KONTROLA 2. DIJELA ZAHTJEVA ZA 

POTPORU 

• Administrativna kontrola drugog dijela zahtjeva za potporu uključuje sljedeće
provjere:
➢ pravovremenost
➢ provjera uvjeta prihvatljivosti projekta i troškova - neprihvatljivi troškovi se

isključuju
➢ ponovna provjera bodova temeljem kriterija odabira
➢ provjera postupaka nabave
➢ provjera opravdanosti troškova
➢ u slučaju potrebe za dopunom/obrazloženjem/ispravkom (D/O/I) Agencija

za plaćanja će putem e-maila poslati korisniku zahtjev za D/O/I, a korisnik je
u obvezi dostaviti traženo putem e-maila u roku od 5 dana od dana slanja
zahtjeva za D/O/I



TIP  OPERACIJE  7.4.1
DONOŠENJE  ODLUKE  O  DODJELI  SREDSTAVA

➢ Prije izdavanja Odluke o dodjeli sredstava korisniku će putem e-maila biti dostavljen

predložak Izjave o nepromijenjenim okolnostima (Prilog 7 drugog Natječaja), a korisnik je u

obvezi putem e-maila dostaviti potpisanu Izjavu u roku od 5 radnih dana (primjenjivo samo

za drugi Natječaj)

➢ Odluka o dodjeli sredstava se donosi za sve pravovaljane i potpune zahtjeve za potporu

➢ U Odluci o dodjeli sredstava navode se odobreni iznos potpore, iznos i razlozi umanjenja

potpore te rokovi podnošenja zahtjeva za isplatu

➢ Iznos potpore iz Odluke o dodjeli sredstava ne može biti veći od iznosa iz Ugovora o

financiranju

➢ Odluka o dodjeli sredstava se izdaje putem AGRONET-a

➢ Zahtjev za isplatu/zahtjev za isplatu predujma može se podnijeti tek nakon izdavanja i

pravomoćnosti/prihvaćanja Odluke o dodjeli sredstava



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

HVALA  NA  PAŽNJI !

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA


