KLASA: 440-12/17-05-02-01/0001
URBROJ: 343-1601/01-18-015
Zagreb, 04. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 17. stavka 1., 4. i 5. Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1.
Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja
Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 74/17 i 53/18) Agencija
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje
1. IZMJENU NATJEČAJA
za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog
potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i
proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim
klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija
za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog
zemljišta i proizvodnog potencijala“ iz podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu
poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama,
nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ dana 6. studenoga 2018. (u
daljnjem tekstu: Natječaj), koji je objavljen na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja
(www.apprrr.hr), Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) i Programa ruralnog razvoja
(www.ruralnirazvoj.hr) te se isti mijenja kako slijedi:

1. U tekstu Natječaja podtočka 13.2. „Provjera postupka prikupljanja ponuda i opravdanosti
troškova“ se mijenja i sada glasi:
„Korisnik može provesti postupak nabave u bilo kojem trenutku od objave natječaja do
podnošenja drugog dijela zahtjeva za potporu.
Ulaganja koja se odnose na kupnju zemljišta i objekata uspoređuju se s Elaboratom procjene
tržišne vrijednosti nekretnine, ovjerenim od ovlaštenog sudskog vještaka, kojeg dostavlja
korisnik.
Korisnik podnosi drugi dio zahtjeva za potporu i dostavlja dokumentaciju o provedenoj nabavi
iz Priloga 7 ovoga Natječaja nakon isteka roka određenog u Pozivu/pozivima na prikupljanje
ponuda. Rok ne može biti kraći od 14 dana od objave Poziva za prikupljanje ponuda, a ako
korisnik za neki trošak podnese drugi dio zahtjeva za potporu prije isteka roka određenog u
Pozivu za prikupljanje ponuda taj trošak neće biti odobren.
Agencija za plaćanja provjerava cijene u odabranim ponudama na način da ih uspoređuje s
maksimalnim iznosima troškova iz Priloga 14. ovoga Natječaja, referentnim cijenama ili
cijenama iz drugih dostupnih izvora, osim općih troškova.

Utvrdi li se odstupanje cijena iz dostavljenih ponuda od maksimalnih iznosa troškova iz Priloga
14. ovoga Natječaja, referentnih cijena i cijena iz drugih dostupnih izvora, Agencija za plaćanja
može umanjiti iznos potpore.
Ako se prilikom kontrole dokumentacije utvrdi da korisnik nije poštivao Uputu za prikupljanje
ponuda i provođenje postupaka jednostavne nabave, Agencija za plaćanja može primijeniti
financijske ispravke u skladu sa Smjernicama za utvrđivanje financijskih ispravaka koje se
primjenjuju temeljem odluke Komisije od 19.12.2013. o određivanju i odobrenju smjernica za
utvrđivanje financijskih ispravaka koje u slučaju nepoštovanja pravila o javnoj nabavi Komisija
primjenjuje na izdatke koje u okviru podijeljenog upravljanja financira Unija.
Agencija za plaćanja nije nadležna za odabir ponuda te eventualne sporove između korisnika i
ponuditelja.
Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti izvode o vlasničkoj
strukturi ponuditelja ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva. Na zahtjev Agencije za
plaćanja korisnik je dužan dostaviti važeći dokument koji dokazuje vlasničku strukturu, ne
stariji od šest mjeseci na dan dostave.
Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti izvode o vlasničkoj i/ili
upravljačkoj strukturi korisnika i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s
korisnikom. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument.
Ako je ponuditelj roba, radova i usluga iz inozemstva, ponude i izvodi o vlasničkoj strukturi
ponuditelja moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku. Ukoliko je korisnik prikupio ponude
i izvode o vlasničkoj strukturi na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora priložiti i
ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata na hrvatski jezik.
Ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja vezano uz provedeni postupak prikupljanja
ponuda ili ukoliko je potrebno ponoviti postupak prikupljanja ponuda Agencija za plaćanja će
korisniku dostaviti zahtjev za D/O/I putem elektroničke pošte.
Korisnik je dužan dostaviti dokumentaciju traženu putem zahtjeva za D/O/I putem elektroničke
pošte u roku od pet dana od dana slanja zahtjeva za D/O/I od strane Agencije za plaćanja, osim
u slučaju ponavljanja postupka prikupljanja ponuda kada je rok 30 dana“.
2. U Natječaju, Prilog 2 – Dokumentacija za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu
zamjenjuje se novim Prilogom 2 – Dokumentacija za podnošenje drugog dijela zahtjeva za
potporu.
3. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.
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