
Prilog 1 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 

 

 

 

 

 

 
 Podmjere 4.4. »Potpora za neproduktivna 

ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva 

poljoprivrede, okoliša i klimatskih 

promjena« – tipa operacije 4.4.1. 

»Neproduktivna ulaganja povezana s 

očuvanjem okoliša« 

 

 

POSTUPAK DODJELE POTPORE  

(Postupak dodjele potpore uključuje 

vremensko razdoblje od podnošenja 

zahtjeva za potporu od strane korisnika 

do sklapanja Ugovora o financiranju 

korisnika s Agencijom s plaćanja) 

POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA  

(OBVEZE KORISNIKA U POSTUPKU PROVEDBE) 

(Provedba projekta uključuje vremensko razdoblje od 

sklapanja Ugovora o financiranju do konačne isplate 

sredstava) 

EX POST – PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON 

KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA 

(Obveze korisnika 5 godina od konačne isplate 

sredstava) 

Primjenjuje 

li se navedeni 

uvjet/kriterij 

 

DA/NE 

Posljedica 

neispunjavanja 

propisanog 

uvjeta/kriterija 

Primjenjuje 

li se navedeni 

uvjet/kriterij 

 

DA/NE 

Napomena 

Posljedica 

neispunjavanja 

propisanog 

uvjeta/kriterija 

Primjenj

uje li se 

navedeni 

uvjet/kri

terij 

 

DA/NE 

Napomena 

Posljedica 

neispunjavanja 

propisanog 

uvjeta/kriterija 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 

KORISNIKA 
 

1a. 

Korisnici su :  

Poljoprivredna gospodarstva upisana u 
Upisnik poljoprivrednika  

DA zahtjev se odbija DA  Zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 

1b. 

Javne ustanove i tijela, uključujući javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim 
područjima i/ili drugim zaštićenim 
dijelovima prirode ili  

DA zahtjev se odbija DA  Zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 

1c. 

Udruge koje se bave zaštitom i 

promicanjem kulturnih vrijednosti, 
zaštite okoliša i prirode registrirane u 

skladu s nacionalnim zakonodavstvom 

DA zahtjev se odbija DA  Zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 

2. 

Korisnici koji ulažu u nabavu električnog 

pastira, autohtonog pastirskog psa, 
izgradnju novih  nastambi za stoku  

moraju se baviti stočarskom 

proizvodnjom u trenutku objave 
natječaja na e-savjetovanju  što dokazuju 

upisom stoke u Jedinstveni registar 

domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku 
objave natječaja na e-savjetovanju 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

3. 

Korisnici kojima je dodijeljena potpora 

iz tipa operacije 10.1.10 »Održavanje 
suhozida« ne mogu ostvariti potporu 

unutar ovog tipa operacije za dužinu 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 



suhozida financiranu iz tipa operacije 

10.1.10 »Održavanje suhozida« 

4. 

Korisnici kojima je dodijeljena potpora 
iz tipa operacije 10.1.11 »Održavanje 

živica« ne mogu ostvariti potporu unutar 

ovog tipa operacije za dužinu živice 
financiranu iz tipa operacije 10.1.11 

»Održavanje živica« 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

5. 

Korisnik mora imati podmirene odnosno 
uređene financijske obveze prema 

državnom proračunu Republike Hrvatske 
DA zahtjev se odbija DA  zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 

6. 

Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv 

korisnik u okviru ovoga Natječaja 

 

DA zahtjev se odbija DA 
korisnik ne smije biti u 

stečaju ili likvidaciji 
zahtjev se odbija DA 

korisnik ne smije biti u stečaju 
ili likvidaciji 

povrat sredstava 

7. 

Korisnik mora izvršiti zatraženi povrat 
sredstava odnosno uredno podmirivati 

obveze nastale iz zahtjeva za povrat 

sredstava dodijeljenih u drugom 
natječaju iz bilo kojeg javnog izvora 

(uključujući iz fondova EU-a), za 

aktivnosti odnosno troškove koji nisu 
izvršeni, osim za neizvršeni zatraženi 

povrat iz Europskog poljoprivrednog 

fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda 
za jamstva u poljoprivredi zbog 

mogućnosti prijeboja s budućim 

neizvršenim plaćanjem od strane 
Agencije za plaćanja u skladu sa člankom 

28. Uredbe (EU) 908/2014.  

DA zahtjev se odbija DA  zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 

8. 

Korisnik koji je ili u kojem je osoba koja 
je član upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela ili ima ovlasti 

zastupanja, donošenja odluka ili nadzora 
toga korisnika ne smije biti osuđen 

pravomoćnom presudom po točkama 

kako je navedeno u članku 8. stavku 1. 
Pravilnika 

DA zahtjev se odbija NE  n/p NE  n/p 

9. 

Korisniku ne smije trajati razdoblje 

isključenja iz sudjelovanja u postupku 
dodjele potpore (u slučaju da je korisnik 

isključen iz sudjelovanja u postupku 

dodjele potpore sukladno čl. 11 
Pravilnika iz bilo koje mjere PRR)  

 

DA zahtjev se odbija DA  zahtjev se odbija NE  

 

 
 

n/p 

10. 

Kod korisnika ne smije biti utvrđeno 

postojanje sumnje na prijevaru koju je 
potvrdilo nadležno tijelo 

DA 

zahtjev se odbija i 

isključenje korisnika iz 
sudjelovanja u postupku 

dodjele potpore u 

kalendarskoj godini 
utvrđivanja razloga za 

DA  

zahtjev se odbija i 

isključenje korisnika 
iz sudjelovanja u 

postupku dodjele 

potpore u 
kalendarskoj godini 

DA  

povrat sredstava i 

isključenje korisnika iz  
sudjelovanja u 

postupku dodjele 

potpore u kalendarskoj 
godini utvrđivanja 



isključenje i u sljedećoj 

kalendarskoj godini 

utvrđivanja razloga 

za isključenje i u 

sljedećoj 
kalendarskoj godini 

razloga za isključenje i 

u sljedećoj 

kalendarskoj godini 

11. 

Korisnik ne smije umjetno stvarati uvjete 

za ostvarivanje potpore 

DA 

zahtjev se odbija i 
isključenje korisnika iz 

sudjelovanja u postupku 

dodjele potpore u 

kalendarskoj godini 

utvrđivanja razloga za 

isključenje i u sljedećoj 
kalendarskoj godini 

DA  

zahtjev se odbija i 

isključenje korisnika 
iz sudjelovanja u 

postupku dodjele 

potpore u 

kalendarskoj godini 

utvrđivanja razloga 

za isključenje i u 
sljedećoj 

kalendarskoj godini 

DA  

povrat sredstava i 

isključenje korisnika iz  
sudjelovanja u 

postupku dodjele 

potpore u kalendarskoj 

godini utvrđivanja 

razloga za isključenje i 

u sljedećoj 
kalendarskoj godini 

12. 

Korisnik ne smije davati lažne podatke 
pri dostavi zahtjeva za 

potporu/promjenu/isplatu  

dokumentacije 

DA 

zahtjev se odbija i 

isključenje korisnika iz 

sudjelovanja u postupku 
dodjele potpore u 

kalendarskoj godini 

utvrđivanja razloga za 

isključenje i u sljedećoj 

kalendarskoj godini 

DA  

zahtjev se odbija i 
isključenje korisnika 

iz sudjelovanja u 

postupku dodjele 
potpore u 

kalendarskoj godini 

utvrđivanja razloga 

za isključenje i u 

sljedećoj 

kalendarskoj godini 

DA  

povrat sredstava i 
isključenje korisnika iz  

sudjelovanja u 

postupku dodjele 
potpore u kalendarskoj 

godini utvrđivanja 

razloga za isključenje i 

u sljedećoj 

kalendarskoj godini 

13. 

Korisnik se mora pridržavati rokova 
propisanih ovim Natječajem DA zahtjev se odbija DA  

financijske 
korekcije/zahtjev se 

odbija 

DA  

 
povrat sredstava 

14. 

Korisnik mora imati i čuvati originalnu 

dokumentaciju vezanu uz sufinancirane 
troškove 

NE n/p DA  

financijske 

korekcije/zahtjev se 
odbija 

DA  

 

povrat sredstava 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA  

15. 

Projekt se provodi na području 
Republike Hrvatske DA zahtjev se odbija DA  zahtjev se odbija DA  

 
povrat sredstava 

16. 

Lokacija ulaganja mora biti na zemljištu 

koje se koristi ili se koristilo u 
poljoprivredne svrhe. Zemljište mora biti 

evidentirano u evidenciji uporabe 

poljoprivrednog zemljišta u Republici 
Hrvatskoj (ARKOD) ili u zemljišnim 

knjigama označeno kao poljoprivredno 

zemljište. Ako zemljište, na kojem se 
provodi ulaganje, u trenutku podnošenja 

zahtjeva za potporu nije evidentirano u 

ARKOD sustavu, korisnik ima obvezu 
evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav 

najkasnije u trenutku podnošenja 

konačnog zahtjeva za isplatu 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
        DA  

trošak nije 
prihvatljiv za 

sufinanciranje 

NE  

 

 
 

 

 
 

 

 
n/p 



17. 

 Poljoprivredna površina na kojoj 

korisnici obnavljaju staništa važna za 

očuvanje bioraznolikosti, a koje nije 
održavano sukladno dobroj 

poljoprivrednoj praksi, mora u trenutku 

podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu 
biti u stanju prihvatljive površine za 

izravna plaćanja 

NE n/p DA  zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 

18. 

Ulaganje u sadnju živica moguće je samo 

ako se za sadnju koriste najmanje tri 

zavičajne vrste iz Priloga 7 ovoga 

Natječaja 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
DA  

trošak nije 
prihvatljiv za 

sufinanciranje 

NE  

n/p 

19. 

Ulaganje u građenje terasastih parcela ili 

suhozida se provodi na području gdje su 
terasaste parcele ili suhozidi 

tradicionalno prisutni (Dubrovačko-

neretvanska, Istarska, Ličko-senjska, 
Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska, 

Primorsko-goranska i Zadarska županija  

)  

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

20. 

Ulaganje u uklanjanje invazivnih stranih 
vrsta se provodi na zemljištu na kome su 

invazivne strane vrste prisutne.  

Prihvatljivo je uklanjanje invazivnih 
stranih vrsta iz Priloga 8 ovoga Natječaja 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE   n/p NE  n/p 

21. 

Ulaganje u kupnju električnog pastira i 

/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka)  
u svrhu uzgoja/držanja stoke se provodi 

isključivo na području rasprostranjenosti 

velikih zvijeri prema popisu 
administrativnih jedinica navedenih u  

Prilogu 9 Natječaja te na  otocima 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

22. 

Ulaganje u izgradnju novih nastambi za 
stoku  provodi se isključivo na području 

rasprostranjenosti velikih zvijeri prema 

popisu administrativnih jedinica 
navedenih u  Prilogu 9 ovoga Natječaja 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

23. 

Ulaganje u obnovu staništa važnih za 

očuvanje bioraznolikosti koja se nalaze 

na poljoprivrednom zemljištu koje nije 
održavano sukladno dobroj 

poljoprivrednoj praksi s obzirom na vrstu 

korištenja može se provoditi na zaraslom 
poljoprivrednom zemljištu ili 

poljoprivrednom zemljištu koje je u 

procesu zarastanja koje nije evidentirano 
u ARKOD sustav uz obvezu 

evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav 

kao pašnjak, livada, ekstenzivni voćnjak, 
ekstenzivni maslinik i/ili trajni nasad 

ljekovitog, aromatičnog ili medonosnog 

NE n/p DA  zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 



bilja u trenutku podnošenja konačnog 

zahtjeva za isplatu 

24.  Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za 
napajanje stoke  provodi se na 

područjima  gdje se uzgaja stoka 
DA 

trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

25. Ako zemljište, na kojem se provodi 

ulaganje, u trenutku podnošenja zahtjeva 
za potporu nije evidentirano u ARKOD 

sustavu, korisnik ima obvezu 

evidentiranja zemljišta u ARKOD sustav 
najkasnije u trenutku podnošenja 

konačnog zahtjeva za isplatu 

NE n/p DA  zahtjev se odbija NE  n/p 

26. 

Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu  

koje je u vlasništvu korisnika ili na 
zemljištu u 

zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/k

oncesiji ako postoji valjani ugovor o  
zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/k

oncesiji na najmanje 10 godina 
računajući   od 1. siječnja 2020. godine  

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

27. 

Ulaganje ne smije imati značajan 

negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve 

očuvanja i cjelovitost područja ekološke 
mreže, odnosno ukoliko je to propisano 

od strane nadležnog tijela, primijenjene 

su mjere zaštite i mjere ublažavanja 
 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

28. 

Akt nadležnog tijela o prihvatljivosti za 

ekološku mrežu (OPEM) potrebno je 
ishoditi za sljedeća ulaganja koja se 

provode u područjima ekološke mreže: 

- ulaganje u građenje terasastih parcela 

- ulaganja u gradnju novih nastambi za 

stoku 

- obnova staništa važnih za očuvanje 
bioraznolikosti na poljoprivrednom 

zemljištu koje nije održavano sukladno 

dobroj poljoprivrednoj praksi s obzirom 
na vrstu uporabe koja su zarasla ili 

zarastaju grmljem ili drugom drvenastom 

vegetacijom (započeti proces sukcesije)  

- ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za 

napajanje stoke u područjima ekološke 

mreže s ciljnim prioritetnim stanišnim 
tipom 3170 Mediteranske povremene 

lokve iz Priloga 10 Natječaja.) 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 



Za ulaganja u obnovu lokvi izvan 

navedenih područja nije potrebno 

provesti OPEM, čak i ako se lokacija 
zahvata nalazi unutar ostalih područja 

ekološke mreže 

 

29. 

U slučaju ulaganja samo u nabavu 

autohtonog pastirskog psa (tornjaka), 

lokacija ulaganja je sjedište korisnika 

odnosno lokacija poljoprivrednih 

površina na kojima postoje nastambe za 

stoku ili električni pastir koji su u 
vlasništvu korisnika 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

30. 

Korisnik je u obvezi prilikom 

podnošenja zahtjeva za potporu priložiti 
kratak opis projekta/plan provođenja 

aktivnosti (ovisno o ulaganju) koji treba 

zadovoljiti specifikacije prihvatljivih 
troškova opisane u Prilogu 3 ovoga 

Natječaja  

 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
NE  n/p NE  n/p 

31. 

Provedba projekta ne smije započeti prije 
podnošenja Zahtjeva za potporu osim 

aktivnosti pripreme dokumentacije, 

općih troškova te troškova kupnje 
zemljišta, koje nisu nastale prije 1. 

siječnja 2014. godine 

 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
DA 

trošak nije prihvatljiv 

za sufinanciranje 
DA NE  n/p 

32. 

Korisnik ne smije tijekom razdoblja od 

pet godina od datuma konačne isplate 

potpore na sufinanciranom ulaganju 
napraviti značajne promjene koje 

mijenjaju svrhu, namjenu i vrstu 

ulaganja, promijeniti vlasništvo nad 
ulaganjem, dati ulaganje u zakup ili 

najam ili ga premjestiti. Iznimno, 

moguća su odstupanja u slučajevima više 
sile ili nastupa izvanrednih okolnosti 

 

NE n/p NE  n/p DA  povrat sredstava 

33. 

Ako je korisnik koji je u svojstvu 
nositelja obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva/odgovorne osobe obrta, 

istovremeno i odgovorna osoba u pravnoj 
osobi ili je odgovorna osoba korisnika 

pravne osobe istovremeno i nositelj 

obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva/odgovorna osoba obrta, 

zahtjev za potporu može podnijeti samo 

jedan od navedenih korisnika unutar 
ovoga Natječaja 

DA 

kasnije podnesen zahtjev 

korisnika koji je u svojstvu 

nositelja obiteljskog 
poljoprivrednog 

gospodarstva/odgovorne 
osobe obrta, a koji je 

istovremeno odgovorna 

osoba u pravnoj osobi  koja 
je podnijela zahtjev za 

potporu i obratno se odbija 

NE  n/p NE  n/p 



34. 

Broj projekata odobrenih pojedinom 

korisniku u programskom razdoblju 

2014. – 2020. nije ograničen 
Jednom korisniku unutar jednog 

natječaja može biti dodijeljen samo jedan 

ugovor o financiranju 
Sljedeći zahtjev za potporu unutar istog 

tipa operacije korisnik može podnijeti tek 

nakon podnošenja konačnog zahtjeva za 

isplatu za prethodno odobreni zahtjev za 

potporu ili nakon odustajanja od 

odobrenog zahtjeva za potporu 

DA zahtjev se odbija NE  n/p NE  n/p 

35. 

Isti (jedan) korisnik i/ili njegova 

povezana i/ili partnerska poduzeća mogu 

podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar 
ovoga Natječaja. 

Povezano ili partnersko poduzeće može 

podnijeti zahtjev za potporu na sljedećem 
natječaju unutar istog tipa operacije 

neovisno o statusu provedbe odobrenog 

projekta drugih povezanih ili partnerskih 
poduzeća na prethodnim natječajima 

DA 

kasnije podneseni zahtjevi 

istog korisnika i njegovih 

povezanih i/ili partnerskih 
poduzeća bit će odbijeni 

NE  n/p NE  n/p 

 

KRITERIJI ODABIRA 
 

36. 

Projekt mora ostvariti minimalni broj 

bodova (prag prolaznosti) temeljem 

kriterija odabira u skladu s Prilogom 2 
ovoga Natječaja 

DA n/p NE  n/p NE  n/p 

37. 

Kriterij odabira - Ulaganje u području s 

prirodnim ograničenjima i ostalim 

posebnim ograničenjima  
DA n/p NE  n/p NE  n/p 

38. 

Kriterij odabira - Natura 2000 područja 

DA n/p NE  n/p NE  n/p 

39. 

Kriterij odabira - Agrookolišne mjere 

DA n/p NE  n/p NE  n/p 

40. 

Kriterij odabira - Indeks razvijenosti 

JLS-a (prema mjestu ulaganja) DA n/p NE  n/p NE  n/p 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 

TROŠKOVA 
 

41. 

Trošak mora biti naveden u Prilogu 3 

Natječaja (Opis prihvatljivih ulaganja i 
najviši iznosi potpore) i usklađen sa 

specifikacijom u Prilogu  3 Natječaja 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
DA  

trošak nije 

prihvatljiv za 

sufinanciranje 

NE  n/p 



42. 

Trošak mora biti povezan s projektom 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
DA  

trošak nije 
prihvatljiv za 

sufinanciranje 

NE  n/p 

43. 

Trošak mora nastati kod korisnika u 

okviru provedbe projekta NE n/p DA  

trošak nije 

prihvatljiv za 
sufinanciranje 

NE  n/p 

44. 

Korisnik mora izvršiti plaćanje troška 

izvođačima radova, 

dobavljačima/isporučiteljima roba te 
pružateljima usluga 

NE n/p DA  
trošak nije 

prihvatljiv za 

sufinanciranje 

NE  n/p 

45. 

Trošak mora biti dokaziv putem računa 

ili dokumenata jednake dokazne 
vrijednosti 

NE n/p DA  

trošak nije 

prihvatljiv za 

sufinanciranje 

NE  n/p 

46. 

Računi priloženi u zahtjevu za isplatu 
moraju biti evidentirani u poslovnim 

knjigama korisnika 
NE n/p DA  

trošak nije 
prihvatljiv za 

sufinanciranje 

DA  povrat sredstava 

47. 

U slučaju da se prije utvrđivanja 

opravdanosti  visine troškova 
administrativnom kontrolom 

prihvatljivosti projekta i troškova u 

skladu s podtočkom 2.6.2. i Prilogom 1 
ovoga Natječaja, isključi kao 

neprihvatljivo/ neodobreno više od 50% 

iznosa ulaganja za koje korisnik traži 
potporu (bez kupnje zemljišta i općih 

troškova), projekt nije prihvatljiv te će 

zahtjev za potporu biti odbijen 

DA zahtjev se odbija  NE  n/p NE  n/p 

48. 

Nabava mora biti usklađena s pravilima 

javne nabave, ako je primjenjivo - 

korisnici OJN 
DA financijska korekcija DA  financijska korekcija NE  n/p 

49. 

Dokumentacija vezana za postupak 

nabave i/ili provedbu ugovora o javnoj 

nabavi koja se dostavlja sa zahtjevom za 

isplatu mora biti potpuna i prihvatljiva - 
korisnici OJN 

NE n/p DA  financijska korekcija DA  povrat sredstava 

50. 

Postupak javne nabave ne smije biti 

dovršen prije objave ovog Natječaja 

(odluka o odabiru ne smije biti izvršna) 
DA 

trošak nije prihvatljiv za 
sufinanciranje 

NE  n/p NE  n/p 

51. 

Ako je neki od prihvatljivih troškova 
djelomično sufinanciran iz fondova 

Europske unije, taj trošak neće biti 

prihvatljiv 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
DA  

trošak nije 

prihvatljiv za 
sufinanciranje 

DA  povrat sredstava 

52. 

Ako je neki od prihvatljivih troškova 

djelomično sufinanciran iz javnih izvora 

Republike Hrvatske, iznos potpore se 
umanjuje za primljeni iznos 

DA umanjenje iznosa potpore DA  
umanjenje iznosa 

potpore 
DA  povrat sredstava 

53. 

Ako je neki od prihvatljivih troškova u 

cijelosti sufinanciran iz drugih izvora 

javne potpore taj trošak neće biti 
prihvatljiv 

DA 
trošak nije prihvatljiv za 

sufinanciranje 
DA  

trošak nije 
prihvatljiv za 

sufinanciranje 

DA  povrat sredstava 



54. 

Ako su svi prihvatljivi troškovi u cijelosti 

već sufinancirani iz drugih izvora javne 

potpore, ti troškovi nisu prihvatljivi te će 
korisnikov zahtjev biti odbijen 

DA zahtjev se odbija DA  zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 

 

OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI 
 

55. 

Korisnik mora realizirati više od 50% 

troškova iz Ugovora o financiranju NE n/p DA  zahtjev se odbija NE  n/p 

56. 

Ako korisnik realizira troškove projekta 
u vrijednosti od 50% do 80% u odnosu na 

troškove iz Ugovora o financiranju, 

Agencija za plaćanja će primijeniti 
financijske korekcije 

NE n/p DA  financijska korekcija NE  n/p 

57. 

Korisnik mora omogućiti obavljanje 

posjeta ulaganju/kontrole na terenu DA zahtjev se odbija DA  zahtjev se odbija DA  povrat sredstava 

58. 

Korisnik u zahtjevu za isplatu mora 
dostaviti račune koji su usporedivi s 

odobrenim troškovima iz Ugovora o 

financiranju 

NE n/p DA  odbijanje troška NE  n/p 

59. 

Predmet ulaganja mora biti stavljen u 

funkciju/uporabu ili biti spreman za 

uporabu 
NE n/p DA  zahtjev se odbija DA 

korisnik mora upotrebljavati 

ulaganje u skladu s odobrenom 

namjenom 

povrat sredstava 

60. 

Predmet ulaganja mora biti vidljivo i na 
propisan način označen u skladu s 

Prilogom 11 ovoga Natječaja 
NE n/p DA  

odbijanje 

troška/zahtjev se 

odbija 

DA  povrat sredstava 

61. 

Korisnik je u obvezi svakih 6 mjeseci od 

dana sklapanja Ugovora o financiranju 
do podnošenja konačnog zahtjeva za 

isplatu popuniti Izvješće o napretku 

provedbe projekta u AGRONET-u 

 

NE 

 

n/p 

 

DA 

  

financijska korekcija 

 

NE 

  

n/p 

62. 

Korisnik  je u obvezi  popunjavati upitnik 
u AGRONET-u na godišnjoj osnovi, na 

poziv Agencije za plaćanja 
NE n/p NE  n/p DA  povrat sredstava 

63. 

Iznos potpore za dodjelu je jednak ili veći 

od najniže propisane vrijednosti potpore DA zahtjev se odbija NE  n/p NE  n/p 

64. 

Korisnik ne smije biti u sukobu interesa s 

gospodarskim subjektima/ponuditeljima 

koji izvode radove i/ili isporučuju robe 

i/ili pružaju usluge, uključujući 

podugovaratelje, u postupcima nabave 

predmeta potpore 

DA zahtjev se odbija DA  

odbijanje 

troška/zahtjev se 

odbija 

DA  povrat sredstava 

65. 

Elaborat tržišne vrijednosti nekretnina 
koji je predmet kupnje unutar zahtjeva za 

potporu ne smije biti izrađen od strane 
zaposlenika i predstavnika gospodarskih 

DA zahtjev se odbija NE   n/p NE  n/p 



subjekata/ponuditelja  koji izvode radove 

i/ili isporučuju robe (uključujući 

zemljište i objekte) i/ili pružaju usluge te 
od strane s njima povezanih osoba 

(bračni ili izvanbračni drug, srodnici po 

krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te 
posvojitelj, odnosno posvojenik). 

 


