
MJERA  7

PROMJENE  U  PROJEKTU
I  NAČIN  PRIJAVE  PROMJENA

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

EUROPA ULAŽE U RURALNA PODRUČJA



KADA  JE  OBAVEZNO  PODNOŠENJE  ZAHTJEVA  
ZA  PROMJENU  I  ŠTO  JE  POTREBNO  
DOSTAVITI ?
• Izmjena/dopuna građevinske dozvole

✓ Pravomoćna izmjena/dopuna građevinske dozvole

✓ Izmjena glavnog projekta

✓ Nova ponuda istog odabranog ponuditelja/Aneks ugovora o javnoj nabavi

✓ Obrazloženja promjene, uz dodatnu dokumentaciju (npr. očitovanje nadzornog inženjera)

✓ Tablica troškova i izračuna potpore (sa svim troškovima i onim nepromijenjenim)

• Promjena odabranog ponuditelja - bez obzira radi li se o postupku nabave radova, roba ili 

usluga

✓ Novi postupak javne nabave ili novi postupak prikupljanja ponuda

✓ Kompletan popis je u Prilogu Natječaja
Obavezno!

Potvrda o podnošenju 

zahtjeva za promjenu

Dokumenti ZzPr 1.pdf
Dokumenti ZzPr 2.pdf


KADA  JE  JOŠ  MOGUĆE  PODNOŠENJE  
ZAHTJEVA  ZA PROMJENU  I  ŠTO  JE  
POTREBNO  DOSTAVITI ?
• Promjene u ugovorenim radovima, to jest promjene u troškovniku radova , pri čemu:

- povećava se iznos ugovorene ponude i aneksira se ugovor s izvođačem

- ne mijenja se akt kojim je odobreno građenje niti odabrani ponuditelj

- iznos potpore iz Odluke o dodjeli je manji od iznosa iz Ugovora o financiranju

✓ Aneks ugovora o javnoj nabavi/nova ponuda istog odabranog ponuditelja

✓ Obrazloženja promjene, uz dodatnu dokumentaciju (npr. očitovanje nadzornog inženjera)

✓ Tablica troškova i izračuna potpore (sa svim troškovima i onim nepromijenjenim)

✓ Izmjena glavnog projekta, ako je bilo izmjene glavnog projekta

Odlukom o izmjeni odluke o dodjeli sredstava iznos potpore ne može biti veći od 

najvišeg iznosa potpore određenog Ugovorom o financiranju.



ZAHTJEV  ZA  PROMJENU   - VAŽNO!!

• Zahtjev se podnosi samo nakon izdavanja i pravomoćnosti Odluke o dodjeli 
sredstava

• Ako je prethodno podnesen zahtjev za predujam/zahtjev za isplatu rate, zahtjev za 
promjenu može se podnijeti tek nakon pravomoćnosti odluke po prethodno 
podnesenom zahtjevu

• Zahtjev za promjenu se podnosi putem AGRONET-a

• Najviše 2 puta – natječaji sukladno Pravilniku iz 2016.

• Najviše 3 puta – natječaji sukladno Pravilniku iz 2018. (7.2.1 - 2. Natječaj i 7.4.1 - 2. 
Natječaj)

• Kada je proveden postupak javne nabave, sve izmjene moraju biti u skladu sa 
Zakonom o javnoj nabavi, sklopljenom ugovoru i dokumentaciji o nabavi

• Ne mogu se mijenjati troškovi za koje je već odobrena isplata



KADA  SE  NE  PODNOSI  ZAHTJEV  ZA  
PROMJENU ?

OPIS PROMJENE POSTUPANJE

Promjena podataka korisnika iz Evidencije 
korisnika (npr. adresa korisnika, broj računa)

Zahtjev za izmjenu podataka u Evidenciji 
korisnika u AGRONET-u

Izmjena ugovora o javnoj nabavi kao što je 
izmjena roka izvršenja ugovora 

Dokumenti/obrazloženja se dostavljaju u 
Zahtjevu za isplatu

Razne druge promjene (promjena stavki/ 
količina radova tijekom izvođenja radova) 

Dokumenti/obrazloženja se dostavljaju u 
Zahtjevu za isplatu

Promjene nastale prije dostave dokumentacije iz 
provedenih postupaka nabave

Dokumenti/obrazloženja se dostavljaju uz 
ostalu dokumentaciju



NAČIN  PODNOŠENJA  ZAHTJEVA  ZA  
PROMJENU

www.apprrr.hr               AGRONET korisničko ime i lozinka Modul: 

RURALNI RAZVOJ

kartica: POTPORA U redu u kojem je predmetni zahtjev -

kliknuti IZMJENA



NAČIN  PODNOŠENJA  ZAHTJEVA  ZA  
PROMJENU

2. Nakon popunjavanja 
zahtjeva, provjeriti 
točnost svih 
podataka. Status 
svih pitanja je
„POTVRĐEN”.

1. Popuniti/učitati u AGRONET-u 
tražene podatke/dokumente.

3. Nakon potvrđivanja podnošenja 
zahtjeva, ispisati Potvrdu o 
podnošenju zahtjeva, ovjeriti je i 
potpisati te poslati poštom u 
podružnicu Agencije za plaćanja.

Zahtjev_za_promjenu_1139298.pdf
ZAHTJEV_ZA_PROMJENU.pdf


PRAVILNICI ,  NATJEČAJI ,  PREDLOŠCI  I  UPUTE  NA  
WEB  STRANICI  AGENCIJE  ZA  PLAĆANJA :  
www.apprrr.hr

www.apprrr.hr
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PRAVILNICI ,  NATJEČAJI ,  PREDLOŠCI  I  UPUTE  NA  
WEB  STRANICI  AGENCIJE  ZA  PLAĆANJA :  
www.apprrr.hr

DETALJNIJE INFORMACIJE 

U UPUTAMA, 

NATJEČAJIMA, 

PRAVILNICIMA I SUSTAVU 

„PIO” NA MREŽNIM 

STRANICAMA

www.apprrr.hr

www.ruralnirazvoj.hr

file:///C:/Users/Orhida/Desktop/Rasid-APRRR/PREZENTACIJA 201904/UPUTA-KORISNICIMA-MJERE-7_PODNOŠENJE-ZAHTJEVA-ZA-PROMJENU.pdf


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


