
PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU 

PODMJERA 7.2 ”ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI 
PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI 

ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU 
ENERGIJE”

OPERACIJA 7.2.1 ”ULAGANJA U GRAĐENJE JAVNIH SUSTAVA ZA 
VODOOPSKRBU, ODVODNJU, PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH 

VODA”



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU –
UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I 

RIBARSTVU 



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU –
UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I 

RIBARSTVU 

• Na web-stranici APPRRR izaberite grupu ZAJEDNIČKA 
POLOPRIVREDNA POLITIKA.

• Nakon otvaranja padajućeg izbornika, izaberite podgrupu 
PRRRH 2014. – 2020.

• S popisa mjera izaberite MJERU 7.

• U vezanim dokumentima nalazi se Vodič za upis u evidenciju 
korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (EKPRRIR) s 
detaljnim uputama kako izvršiti taj upis.



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Upisom u Evidenciju korisnika korisnik dobiva 
pristupne podatke (korisničko ime i zaporku) kojima 
se prijavljuje u AGRONET sustav. 



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Nadalje, iz padajućeg izbornika odaberite fond EPFRR te odgovarajuću Mjeru/Podmjeru/Operaciju, odnosno 
Natječaj.

• Vaš odabir završite opcijom POTVRDI.



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Nakon otvaranja početnog ekrana Zahtjeva 
za potporu, otvaraju se kolone Grupe 
pitanja i Status koji se odnose na grupe 
pitanja.

• Početni status svih grupa pitanja je Nije 
započeto.

• Odabirom određene grupe pitanja (npr. 1. 
OSNOVNI PODACI), otvara se ekran s listom 
pitanja za određenu grupu.

• Inicijali status svih pitanja također je Nije 
Započeto.



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze; popunjava se u elektroničkom obliku putem
AGRONET-a.

• Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. rujna 2018. godine od 12:00 sati do 12.
listopada 2018. godine do 12:00 sati; rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 10.
rujna 2018. godine od 12:00 sati do 12. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

• Drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na isti način kao i prvi dio zahtjeva, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana
sklapanja ugovora o financiranju.

• Nakon svake pojedine faze popunjavanja zahtjeva za potporu korisniku se generira Potvrda o podnošenju zahtjeva za
potporu; korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati te ju dostaviti u izvorniku preporučenom poštom ili
neposredno u Agenciju za plaćanja.



OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE 7.2.1
PRVI DIO ZAHTJEVA ZA POTPORU

Prilog 1 Natječaja; dokumenti se učitavaju u AGRONET

• Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

- Potrebno je popuniti predložak Plana nabave/Tablice troškova i izračuna potpore sukladno uputama u prilogu tablice.

- popunjava se samo prvi dio - Plan nabave

- Predložak se preuzima na stranici www.apprrr.hr: „Predlošci i upute 7.2.1” te se popunjen učitava u Zahtjev za potporu.

http://www.apprrr.hr/


OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE 7.2.1
PRVI DIO ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Potvrda Porezne uprave da korisnik ima podmirene/uređene financijske obveze prema državnom proračunu RH

- obvezni dokument za sve korisnike

- ne starija od 30 dana na dan podnošenja ZZP

- ovjerena od Porezne uprave ili u obliku elektroničkog zapisa (e-Potvrda)

• Suglasnost predstavničkog tijela JLS za provedbu ulaganja koja mora sadržavati ''Opis projekta'' - Prilog 12 Natječaja

- Suglasnost mora biti potpisana i ovjerena

- mora sadržavati prilog ''Opis projekta'' koji je sastavni dio suglasnosti i koji se učitava zajedno s tim aktom u AGRONET

- predložak ''Opis projekta'' je Prilog 12 Natječaja

- predložak mora biti u cijelosti popunjen sukladno uputama i pojašnjenjima



OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE 7.2.1
PRVI DIO ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Izjava potpisana i ovjerena od strane ovlaštenog projektanta koja dokazuje da projekt doprinosi poboljšanju stanja voda 
kako bi stanje voda bilo najmanje dobro i/ili doprinosi zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju

- Ulaganje u javni sustav odvodnje mora doprinijeti poboljšanju stanja vode kako bi stanje bilo najmanje dobro.

- Ulaganje u javni sustav vodoopskrbe mora doprinijeti zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju 

- Potrebno je dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu ovlaštenog projektanta koja to potvrđuje u skladu s Glavnim 

projektom uz referencu na određene dijelove/navode/tehnička rješenja u Glavnom projektu gdje je to 

opisano/predviđeno.

- Na temelju navedenog dokumenta ostvaruju se bodovi na kriteriju odabira »Doprinos ulaganja poboljšanju 

stanja voda i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće«. 

- Ulaganje može doprinjeti samo poboljšanju stanja voda, samo zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju, ili može istovremeno doprinjeti poboljšanju stanja voda i zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku 
potrošnju.



OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE 7.2.1
PRVI DIO ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina donesen od strane skupštine odnosno upravnog vijeća javnog 
isporučitelja vodnih usluga temeljem posebnog propisa o vodama 

- Ulaganje koje je predmet zahtjeva za potporu mora biti predviđeno Planom gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina
(čl. 26. st. 4. Zakona o vodama). 

• Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o povjeravanju poslova javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje 
javnom isporučitelju vodnih usluga 

- Navedeni dokument dužni su dostaviti samo korisnici koji provode projekt na području JLS koja nema udjele odnosno dionice u 
temeljnom kapitalu korisnika ili nije osnivač korisnika.

• Glavni projekt, Tehnološki projekt, Troškovnik

 Potrebno je u AGRONET učitati scan originala Glavnog projekta sa svim dijelovima istog.

 Ako je izrađen Tehnološki projekt (ili drugi dokument koji sadrži opis tehnološkog/proizvodnog procesa) koji nije sastavni dio 
Glavnog projekta, potrebno je isti dostaviti uz Glavni projekt

 Troškovnik projektiranih radova/instalacija/opreme je potrebno učitati ako troškovnik nije sastavni dio projekta

 Projektna dokumentacija mora se odnositi na prijavljeno ulaganje i na lokaciju ulaganja koji su navedeni u zahtjevu za potporu.



OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE 7.2.1
PRVI DIO ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Pravomoćna građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje ili Izjava ovlaštenog projektanta kojom se 
potvrđuje da za predmetno ulaganje sukladno Zakonu o gradnji i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i 
radovima nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu te da je planirani zahvat u skladu s Prostornim planom uređenja

- Građevinska dozvola sukladno važećem Zakonu o gradnji

- drugi akt kojim se odobrava građenje prema zakonu koji je važio u trenutku provedbe postupka

- Akt mora biti važeći, osim ako je dozvola ‘’konzumirana’’ to jest izvršena je prijava početka građenja

- akt mora biti pravomoćan ako je primjenjivo

- mora se odnositi na predmetno ulaganje te mora glasiti na korisnika

- Lokacija građenja u Građevinskoj dozvoli (ili drugom aktu) mora odgovarati lokaciji ulaganja koja je navedena u 

ZZP

- Ako je bilo izmjena/dopuna/ispravaka akta potrebno je dostaviti sve: izvorni akt i izmjene

- Ako se projekt provodi temeljem više građevinskih dozvola (fazno građenje), potrebno je dostaviti dozvole za sve 

faze



OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE 7.2.1
PRVI DIO ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Dokaz postojeće građevine

- Dokument je potrebno dostaviti u slučaju ulaganja u rekonstrukciju postojeće građevine i/ili opremanje

postojeće građevine kada se za prijavljeno ulaganje ne izdaje građevinska dozvola (niti drugi akt kojim se

odobrava građenje).

- Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i

svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili drugom zakonu s njom izjednačena.

- Dokaz postojeće građevine nije potrebno dostaviti u slučaju da se za prijavljeno ulaganje izdaje građevinska

dozvola (ili drugi akt kojim se odobrava građenje).

• Pravomoćna Lokacijska dozvola - ako se za predmetno ulaganje izdaje lokacijska dozvola

• Rješenje/Mišljenje o provedenom postupku/potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili

ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

izdano od središnjeg ili upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša i prirode - sukladno Uputi MZOiE ovisno

o vrsti i lokaciji ulaganja - Prilog 15 Natječaja



OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE 7.2.1
PRVI DIO ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Fotodokumentacija lokacije ulaganja

- Iz fotodokumentacije mora biti vidljiva lokacija ulaganja i općenito stanje lokacije ulaganja prije podnošenja ZZP. Broj 
fotografija nije definiran. Potrebno je dostaviti onoliko fotografija koliko je dovoljno za prikazivanje općeg stanja lokacije 
ulaganja s više točaka, na više lokacija, vanjske i unutarnje prostorije, započete/izvršene radove kada je primjenjivo.

• Račun/situacija za izvršene aktivnosti građenja potpisan i ovjeren od izvođača radova

- Dokument je potrebno dostaviti ukoliko su određeni građevinski radovi započeti/izvršeni.

- Aktivnosti građenja koje nisu predmet ulaganja (izvršeni građevinski radovi) se prijavljuju kao neprihvatljivi troškovi, ali 
njihova vrijednost ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja u trenutku podnošenja ZZP.

• Prijava početka građenja

- Dokument je potrebno dostaviti ako je izvršena prijava početka građenja nadležnom tijelu za graditeljstvo.

• Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju prvog dijela Zahtjeva za potporu

- Obvezan dokument za koji nije moguća dopuna

- Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Status Zahtjeva za potporu glasi  U tijeku dok god statusi svih grupa pitanja ne glase Potvrđeno.



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Nakon što sve grupe pitanja imaju status Potvrđeno, AGRONET će vam ponuditi opciju podnošenja Zahtjeva za 
potporu PODNESI ZAHTJEV. 



PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Nakon što je Zahtjev za potporu podnesen, u kartici POTPORA u stupcu ZAHTJEV klikom na link PREUZMI
otvorit će vam se popunjeni obrazac Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu. 



POTVRDA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POTPORU



POTVRDA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POTPORU

• Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva, AGRONET sam generira potvrdu.

• Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu se generira i nakon prve i nakon druge faze podnošenja zahtjeva za potporu.

• Korisnik je sam dužan Potvrdu ispisati, ovjeriti/pečatiti i potpisati, te dostaviti poštom ili osobnom dostavom na adresu
podružnica Agencije za plaćanja ovisno o lokaciji ulaganja: Zagreb, Osijek, Split, Rijeka i Bjelovar.

• U originalu se dostavlja samo Potvrda!

• ostala dokumentacija se učitava u AGRONET



OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA KORISNIKE OPERACIJE 7.4.1
DRUGI DIO ZAHTJEVA ZA POTPORU

Prilog 2 Natječaja; dokumenti se učitavaju u AGRONET; drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na isti način 
kao i prvi dio zahtjeva, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju

• Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore:

- popunjava se samo drugi dio tablice koja je prilog Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu

• Kada se ne provodi postupak javne nabave:

Provodi se postupak prikupljanja ponuda sukladno Uputi za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
(Prilog 6 Natječaja). U AGRONET se učitava sljedeća dokumentacija:

Sažetak izbora ponuda, ponude za predmete nabave vrijednosti do 35.000,00 kuna (bez PDV-a) i ponude za opće troškove,
prijevod i ovjera od strane sudskog tumača za ponude koje nisu izdane na hrvatskom ili engleskom jeziku

• Kada je proveden postupak javne nabave: U AGRONET se učitava dokumentacija vezana uz provođenje postupka javne
nabave

• Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju drugog dijela zahtjeva za potporu: dostavlja se kao original u fizičkom obliku!

- Obvezan dokument za koji nije moguća dopuna



ADMINISTRATIVNA KONTROLA ZAHTJEVA ZA POTPORU



ADMINISTRATIVNA KONTROLA ZAHTJEVA ZA ISPLATU



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!


