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PRAVNA OSNOVA

Pravilnik o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela
u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 48/18
od 25.5.2018.)

Ključne izmjene:

 Nove odredbe vezane uz proces prijave i obrade prijava - dvofazno podnošenje
zahtjeva za potporu i ocjenjivanje

 Omogućena prijava novog projekta za isti tip operacije nakon podnošenja
konačnog zahtjeva za isplatu (prethodno bilo tek nakon konačne isplate)

 Omogućeno je da javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne
odvodnje prijavi projekt i za područje onih jedinica lokalne samouprave na čijem
području pruža usluge javne vodoopskrbe/odvodnje, a koje nemaju udjele
odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili su osnivači korisnika (u
prethodnom pravilniku je bilo prihvatljivo samo za područje onih jedinica lokalne
samouprave koje imaju udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili
su osnivači korisnika)



PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 

RAZDOBLJE 2014. – 2020. 

 Mjera 7: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

 Podmjera 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta
male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije
i uštedu energije“

 Tip operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za
vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“



PRVI NATJEČAJ 

 raspisan od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016.

 alokacija: 40.000.000,00 EUR - povećanje alokacije na 

42.215.000 EUR = cca 316.612.500,00 kn

 73 Ugovora o financiranju, iznos: 296.803.719,91 kn

 od 73 korisnika koji su sklopili Ugovore o financiranju, 

izdano je 3 Odluke o dodjeli sredstava, vrijednosti 

potpore: 6.551.399,00 HRK

 prikupljanje ponuda u tijeku



OBJAVA NATJEČAJA

Natječaj za provedbu Podmjere 7.2 „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili

proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u

obnovljive izvore energije i uštedu energije“ - provedba tipa operacije

7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i

pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike

Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Objava Natječaja 11. srpnja 2018. na mrežnoj stranici www.apprrr.hr



ALOKACIJA I PRIHVATLJIVI KORISNICI

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom

Natječaju:

200.000.000,00 HRK

Prihvatljivi korisnici:

 Javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne

odvodnje



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom
proračunu Republike Hrvatske

 Korisnik je u zahtjevu za potporu/zahtjevu za isplatu obvezan dati
izjavu o bespovratnim sredstvima dodijeljenim od strane središnjih
tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, te svake pravne osobe koja dodjeljuje državne potpore
za iste prihvatljive troškove u okviru podmjere za koju je podnio
zahtjev za potporu. Korisniku će se umanjiti iznos javne potpore ako
su mu dodijeljena bespovratna sredstva za iste prihvatljive troškove.

Navedeni uvjet prihvatljivosti korisnik mora zadržati 5 (pet) godina

nakon datuma konačne isplate te se isti može ponovno provjeriti u

navedenom razdoblju, ako Agencija za plaćanja u poljoprivredi,

ribarstvu i ruralnom razvoju procijeni da je to potrebno



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

 Ako je korisnik javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe ili

javne odvodnje koji provodi projekt na području JLS koja nema

udjele odnosno dionice u temeljnom kapitalu korisnika ili nije

osnivač korisnika, korisnik mora biti pružatelj vodnih usluga javne

vodoopskrbe i/ili javne odvodnje, što se dokazuje Odlukom

predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o povjeravanju

poslova javne vodoopskrbe i/ili javne odvodnje javnom

isporučitelju vodnih usluga na području te jedinice lokalne

samouprave



BROJ PROJEKATA PO KORISNIKU

 Korisnik može podnijeti po jedan zahtjev za potporu za svaku jedinicu lokalne
samouprave na čijem području korisnik pruža usluge javne
vodoopskrbe/odvodnje

 Ako korisnik podnese više zahtjeva za potporu po istoj jedinici lokalne
samouprave tijekom ovog Natječaja, u obzir će se uzeti najranije podnesen
zahtjev za potporu, dok će se za ostale zahtjeve za potporu izdati Odluka o
odbijanju zahtjeva za potporu

 Za područje jedne jedinice lokalne samouprave s jednim korisnikom može se
sklopiti samo jedan ugovor o financiranju, odnosno jednom korisniku može
biti izdana samo jedna Odluka o dodjeli sredstava

 Sljedeći zahtjev za potporu unutar tipa operacije 7.2.1 za projekt na području
iste jedinice lokalne samouprave korisnik može podnijeti tek nakon
podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu za prethodno odobreni zahtjev za
potporu unutar tipa operacije 7.2.1 ili nakon odustajanja od odobrenog zahtjeva
za potporu unutar tipa operacije 7.2.1

 Broj podnesenih zahtjeva za potporu i odobrenih projekata za tip operacije 7.2.1
po korisniku u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije ograničen



PRIHVATLJIVI PROJEKTI

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja novih i

rekonstrukcija postojećih) i/ili opremanje javnog sustava za:

 vodoopskrbu

 odvodnju i/ili

 pročišćavanje otpadnih voda



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 provodi se na području Republike Hrvatske

 provodi se u naselju s najviše 2.000 stanovnika
 nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i

cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno ako je to propisano od
strane nadležnog tijela predviđene su korektivne mjere

 aktivnosti vezane uz ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja
zahtjeva za potporu, osim pripremnih aktivnosti

 aktivnosti građenja mogu započeti prije podnošenja zahtjeva za
potporu, do 10 % ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt,
no takvi troškovi nisu prihvatljivi

 fazno građenje je prihvatljivo samo ako su prilikom podnošenja zahtjeva
za potporu prijavljene sve faze projekta te ako sve faze kumulativno
ispunjavaju uvjete iz ovog Natječaja

 projekt mora ostvariti minimalan broj bodova prema kriterijima
odabira (prag prolaznosti) koji su navedeni u Prilogu 10. Kriteriji
odabira



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 Ako se više naselja povezuje javnim sustavom za vodoopskrbu, odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda, svako naselje mora ispuniti opći uvjet o
prihvatljivom broju stanovnika, odnosno niti jedno naselje ne može imati više
od 2.000 stanovnika

 U svrhu funkcionalnosti/uporabe prihvatljivo je da se javni sustav za
vodoopskrbu/ odvodnju/pročišćavanje otpadnih voda priključi na postojeći
sustav koji se nalazi u naselju s više od 2.000 stanovnika

 Unutar jednog projekta prihvatljivo je građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje
jednog javnog sustava za vodoopskrbu/odvodnju/ pročišćavanje otpadnih
voda koji čini jednu tehničko-tehnološku cjelinu

 Jedan projekt može se provoditi na području jedne ili više jedinica lokalne
samouprave na čijem području korisnik pruža usluge javne
vodoopskrbe/odvodnje

 Prihvatljivo je da jedan javni sustav za vodoopskrbu/odvodnju/ pročišćavanje
otpadnih voda može imati jednu ili više građevinskih dozvola pod uvjetom da
ne prelazi propisani najviši iznos vrijednosti projekta iz točke 7. Natječaja.



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 Projekt mora imati suglasnost svih predstavničkih tijela JLS na čijem se

području projekt provodi, koja sadrži prilog ''Opis projekta'' s ključnim

informacijama o projektu. Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela JLS za

provedbu ulaganja mora biti izrađen u skladu s predloškom iz Priloga 12

Natječaja. Izrađeni i popunjeni predložak (prilog) mora biti sastavni dio akta

predstavničkog tijela JLS o suglasnosti za provedbu ulaganja.

 Projekt mora imati svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima

kojima se uređuje gradnja, ako je primjenjivo, a građevinska dozvola ili

drugi akt kojim se odobrava građenje mora glasiti na korisnika.

 Ulaganje mora biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom JLS i

prostornim planom jedinice lokalne samouprave na čijem se području

projekt provodi.

 Usklađenost ulaganja sa strateškim razvojnim dokumentom jedinice lokalne

samouprave se dokazuje unutar suglasnosti predstavničkog tijela jedinice

lokalne samouprave za provedbu ulaganja u skladu s predloškom iz Priloga

12 Natječaja.



UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA

 Za ulaganja koja zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu/građevinske

dozvole ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim

propisima koji uređuju područje gradnje, usklađenost ulaganja s prostornim planom

jedinice lokalne samouprave se dokazuje kod podnošenja Zahtjeva za potporu

pravomoćnom građevinskom dozvolom/građevinskim dozvolama ili drugim

važećim aktom kojim se odobrava građenje.

 Za ulaganja koja ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu niti drugi akt

kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje

gradnje, usklađenost ulaganja s prostornim planom jedinice lokalne samouprave se

dokazuje kod podnošenja Zahtjeva za potporu odgovarajućom Izjavom projektanta.

 Ulaganje u javni sustav vodoopskrbe (sa ili bez odvodnje) mora doprinijeti

osiguranju zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, a ulaganje u javni

sustav odvodnje i/ili pročišćavanja otpadnih voda (sa ili bez vodoopskrbe) mora

doprinijeti poboljšanju stanja voda kako bi stanje bilo najmanje dobro.

 Ulaganje mora biti u skladu s Planom gradnje i održavanja komunalnih vodnih

građevina kojeg donosi skupština odnosno upravno vijeće javnog isporučitelja

vodnih usluga temeljem posebnog propisa o vodama.



OPĆI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI TROŠKOVA

Svi troškovi projekta moraju biti u skladu s općim uvjetima prihvatljivosti troškova.

Opći uvjeti prihvatljivosti troškova su:

 troškovi su prihvatljivi u skladu s listom prihvatljivih troškova (Prilog 11)

 povezanost s projektom i nastanak u okviru projekta

 stvarnost nastanka kod korisnika

 izvršenje plaćanja korisnika dobavljačima roba, izvođačima radova te pružateljima usluga

 dokazivost putem računa ili dokumenata jednake dokazne vrijednosti

 usklađenost s pravilima javne nabave, ako je primjenjivo

 usklađenost s primjenjivim poreznim i socijalnim zakonodavstvom, ako je primjenjivo

 usklađenost s odredbama članka 65. stavka 11. Uredbe (EU) br. 1303/2013 koje se odnose
na zabranu dvostrukog financiranja iz drugog financijskog instrumenta Europske unije

 provedba na području Republike Hrvatske i

 usklađenost s pravilima o trajnosti operacija iz članka 71. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Navedeni uvjeti primjenjuju se kumulativno.

 Uvjeti prihvatljivosti troškova primjenjivi u određenom projektu utvrđuju se u ugovoru o
financiranju.

 Nove kategorije troškova dodane izmjenom Programa prihvatljive su od datuma
podnošenja zahtjeva za izmjenu Programa Europskoj komisiji pod uvjetima navedenima u
članku 65. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1303/2013.



PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) javnih sustava za

vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda

 kupnja i ugradnja opreme za javne sustave za

vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda

uključujući računalni softver do tržišne vrijednosti i

 opći troškovi



OPĆI TROŠKOVI

 Prihvatljivi su opći troškovi izravno vezani uz provedbu projekta, kao što su usluge
arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš i
slično

 Prihvatljivi su samo oni opći troškovi vezani uz ulaganje za koje je podnesen zahtjev
za potporu, a koji su nastali nakon 1. siječnja 2014. godine

 Opći troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu i tijekom provedbe
ulaganja prihvatljivi su u iznosu do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez
općih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i uključuju:

– troškove stručnjaka i konzultanata vezane za pripremu dokumentacije za
natječaj, u iznosu do 2 % od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih
troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i

– troškove projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i
certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškove pripreme
dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između
troškova navedenih u točki a) ovoga stavka i gornje granice od 10 % od iznosa
prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova



NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Neprihvatljivi troškovi za sufinanciranje su:

 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 pretporeza

 drugi porezi te propisane naknade i doprinosi

 kamate

 rabljeni strojevi i oprema

 vozila

 kupnja, zakup i najam nekretnina

 održavanje građevine i opreme za održavanje građevine

 nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi

 svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije

 troškovi vezani uz ugovor o zakupu ili najmu, kao što su zakupnina i najamnina, troškovi 

refinanciranja kamata, režijski i operativni troškovi, troškovi osiguranja

 novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

 troškovi nastali prije podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova

 plaćanje u gotovini

 troškovi vlastitog rada

 operativni troškovi

 plaće i druge naknade stalno zaposlenih djelatnika korisnika i

 troškovi započetih aktivnosti građenja



VISINA I INTENZITET POTPORE

 Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog

proračuna Republike Hrvatske od čega Europska unija sudjeluje s 85 %

udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela

 Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 EUR, a najviša vrijednost

potpore iznosi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

 Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 EUR, dok najviša

ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 EUR u kunskoj

protuvrijednosti

 Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova

projekta



ISKLJUČENJE KORISNIKA

Korisnik će biti isključen iz sudjelovanja u postupku dodjele, u razdoblju od administrativne
kontrole pa do isteka 5 (pet) godina od konačne isplate, ako:

 je dostavio lažne podatke pri dostavi zahtjeva za potporu i dokumentacije (korisnik se
isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj
kalendarskoj godini)

 ukupna procjena na temelju kriterija iz glave III članka 35. stavka 3. Delegirane uredbe
Komisije (EU) br. 640/2014 dovodi do utvrđivanja ozbiljne nesukladnosti (korisnik se
isključuje iz iste mjere ili vrste aktivnosti u kalendarskoj godini utvrđivanja i u sljedećoj
kalendarskoj godini)

 nema podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu
Republike Hrvatske

 je u sukobu interesa s dobavljačima u postupku nabave

 mu se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta (u skladu s člankom 60. Uredbe (EU) br.
1306/2013)

 nije izvršio zatraženi povrat sredstava ili je u postupku povrata sredstava prethodno
dodijeljenih u drugom natječaju iz bilo kojeg javnog izvora (uključujući iz fondova EU-a), za
aktivnosti odnosno troškove koji nisu izvršeni i/ili

 su isti prihvatljivi troškovi već sufinancirani iz javnih sredstava i

 ukupna vrijednost projekta prelazi propisani najviši iznos vrijednosti projekta iz točke 8.
ovog Natječaja



KRITERIJI ODABIRA

OPĆI KRITERIJI 55

1 Tip ulaganja najviše 15

Ulaganje u izgradnju 15

Ulaganje u rekonstrukciju postojećih sustava 10

Ulaganje u opremanje 5

2
Broj stanovnika koji se planira priključiti na sustav vodoopskrbe i/ili 

odvodnje i/ili pročišćavanja
najviše 15

>1500 15

1000 – 1500 10

<1000 5

3
Doprinos ulaganja poboljšanju stanja voda i zdravstvenoj 

ispravnosti vode za piće 1
najviše 25

Ulaganje doprinosi poboljšanju stanju voda2 15

Ulaganje doprinosi zdravstvenoj ispravnosti vode za piće3 10

1 Korisnik može dobiti bodove za obje kategorije ako projekt obuhvaća ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju te doprinosi 

poboljšanju stanja voda i zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
2 Navedeni kriterij je primjenjiv samo ako je ulaganje u odvodnju, sa ili bez vodoopskrbe
3 Navedeni kriterij je primjenjiv samo ako je ulaganje u vodoopskrbu i/ili odvodnju



KRITERIJI ODABIRA

SEKTORSKI KRITERIJI 25

4 Vrsta ulaganja najviše 25

Projekt obuhvaća ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju 25

Projekt obuhvaća ulaganja u vodoopskrbu 20

Projekt obuhvaća ulaganja u odvodnju i pročišćavanje 10



KRITERIJI ODABIRA

HORIZONTALNI KRITERIJI 20

5
Stupanj razvijenosti JLS-a u kojem se ulaganje provodi sukladno indeksu 

razvijenosti
najviše 20

Jedinice lokalne samouprave iz I. skupine iz Odluke o razvrstavanju4 20

Jedinice lokalne samouprave iz II. skupine iz Odluke o razvrstavanju 18

Jedinice lokalne samouprave iz III. skupine iz Odluke o razvrstavanju 16

Jedinice lokalne samouprave iz IV. skupine iz Odluke o razvrstavanju i jedinice 

lokalne samouprave na brdsko planinskom području i otoci koji su u sastavu 

jedinica lokalne samouprave razvrstanih u V.-VI. skupinu

14

Jedinice lokalne samouprave na brdsko planinskom području i otoci koji su u 

sastavu jedinica lokalne samouprave razvrstanih u VII.-VIII. skupinu
12

Jedinice lokalne samouprave iz V. skupine iz Odluke o razvrstavanju 10

Jedinice lokalne samouprave iz VI. skupine iz Odluke o razvrstavanju 8

Jedinice lokalne samouprave iz VII. skupine iz Odluke o razvrstavanju 6

Jedinice lokalne samouprave iz VIII. skupine iz Odluke o razvrstavanju 4

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA 100

PRAG PROLAZNOSTI 40
4 Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/2017)



LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
Kod troška Naziv dozvoljenog troška

7.2.1 A Građenje (izgradnja i rekonstrukcija)
(NAPOMENA: Troškovi su prihvatljivi u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom isključujući održavanje građevine i troškove 

nepredviđenih radova)

7.2.1 A.1 Troškovi građenja javnih sustava vodoopskrbe

7.2.1 A.2 Troškovi građenja javnih sustava odvodnje

7.2.1 A.3 Troškovi građenja javnih sustava pročišćavanja otpadnih voda

7.2.1 B Opremanje 
(NAPOMENA: isključujući opremu za tekuće održavanje)

7.2.1 B.1 Troškovi opremanja sustava javne vodoopskrbe

7.2.1 B.2 Troškovi opremanja sustava javne odvodnje

7.2.1 B.3 Troškovi opremanja sustava javnog pročišćavanja otpadnih voda

7.2.1 C Opći troškovi

Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova, ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti):

– troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta
bez općih troškova, ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti

– troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškove nadzora i vođenja projekta te troškovi
pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu
dokumentacije za natječaj i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova

7.2.1 D Ostali prihvatljivi troškovi

Troškovi kupnje ili razvoja računalnih programa



ROKOVI 

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu:

 u AGRONET-u od 10. rujna 2018. godine od 12:00 sati do 12.

listopada 2018. godine do 12:00 sati

 podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od 10. rujna

2018. godine od 12:00 sati do 12. listopada 2018. godine do 12:00

sati

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu:

 najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o

financiranju



HVALA NA POZORNOSTI!

www.mps.hr

www.ruralnirazvoj.hr

01/6408 – 100

http://www.mps.hr/
http://www.ruralnirazvoj.hr/

