Prilog 1
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Tip operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku
infrastrukturu“

POSTUPAK DODJELE POTPORE
(Postupak dodjele potpore uključuje
vremensko razdoblje od podnošenja
zahtjeva za potporu od strane
korisnika do donošenja Odluke o
dodjeli sredstava)
Primjenjuje li
se navedeni
uvjet/kriterij
DA/NE

1.

2.

3.

4.

5.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
KORISNIKA
Korisnici su:
a) šumoposjednici u skladu s
člankom 14. Zakona o šumama
(„Narodne novine“, br. 68/2018,
115/2018, 98/2019, 32/2020 i
145/2020)
b) udruge šumoposjednika
c) jedinice lokalne samouprave
Korisnik privatni šumoposjednik,
mora biti upisan u Upisnik privatnih
šumoposjednika u trenutku objave
Nacrta natječaja na e - savjetovanju, a
ako je korisnik udruga privatnih
šumoposjednika barem jedan član
udruge mora biti upisan u Upisnik
privatnih šumoposjednika u trenutku
objave Nacrta natječaja na e –
savjetovanju.
NAPOMENA: Korisnici privatni
šumoposjednici i korisnici udruga
privatnih šumoposjednika (barem
jedan član udruge) moraju ostati
upisani
u
Upisnik
privatnih
šumoposjednika i u razdoblju
provedbe projekta i pet godina nakon
konačne isplate potpore.
Korisnik
udruga
privatnih
šumoposjednika,
mora
biti
registrirana u skladu s nacionalnim
zakonodavstvom
Pravne osobe moraju imati iskazanu
najmanje jednu zaposlenu osobu
prema satima rada u godišnjem
financijskom izvještaju poduzetnika
za zadnje odobreno računovodstveno
razdoblje
Korisnik mora imati podmirene
odnosno uređene financijske obveze

Posljedica
neispunjavanja
propisanog
uvjeta/kriterija

POSTUPAK PROVEDBE PROJEKTA
(OBVEZE KORISNIKA U POSTUPKU PROVEDBE)
(Provedba projekta uključuje vremensko razdoblje od
donošenja Odluke o dodjeli sredstava do konačne isplate)
Primjenjuje li se
navedeni
uvjet/kriterij
DA/NE

Napomena

Posljedica
neispunjavanja
propisanog
uvjeta/kriterija

EX POST – PETOGODIŠNJE RAZDOBLJE NAKON
KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA (Obveze
korisnika 5 godina od konačne isplate sredstava)
Primjenjuje li
se navedeni
uvjet/kriterij
DA/NE

Napomena

Posljedica
neispunjavanja
propisanog
uvjeta/kriterija

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

6.

7.

8.

9.

10.

prema
državnom
proračunu
Republike Hrvatske
Poduzetnik u teškoćama nije
prihvatljiv korisnik u okviru ovoga
Natječaja, uključujući i korisnika za
kojeg je sud donio rješenje o
otvaranju predstečajnog postupka
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
Korisnik ne smije biti u blokadi
ukupno više od 30 dana u proteklih 6
mjeseci, od čega ne više od 15 dana u
kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi
u trenutku ishođenja BON2/SOL2
obrasca.

Kod korisnika ne smije biti utvrđeno
postojanje sumnje na prijevaru koju je
potvrdilo
nadležno
tijelo
(potvrđivanjem optužnice u skladu s
člankom 5. stavkom 4. Pravilnika)

Korisnik ne smije umjetno stvarati
uvjete za ostvarivanje potpore

DA

zahtjev se odbija

DA

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

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

korisnik ne smije
biti u stečaju ili
likvidaciji

korisnik ne smije
biti u stečaju ili
likvidaciji

zahtjev se odbija

DA

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

NE

n/p

NE

n/p

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

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

povrat sredstava
i isključenje
korisnika iz
sudjelovanja u
postupku dodjele
potpore u
kalendarskoj
godini
utvrđivanja
razloga za
isključenje i u
sljedećoj
kalendarskoj
godini
povrat sredstava
i isključenje
korisnika iz
sudjelovanja u
postupku dodjele
potpore u
kalendarskoj
godini
utvrđivanja
razloga za
isključenje i u
sljedećoj

11.

Korisnik ne smije davati lažne
podatke pri dostavi zahtjeva za
potporu/promjenu/isplatu
i
dokumentacije

Korisniku ne smije trajati razdoblje
isključenja iz sudjelovanja u postupku
dodjele potpore (u slučaju da je
12.
korisnik isključen iz sudjelovanja u
postupku dodjele potpore sukladno čl.
11 Pravilnika iz bilo koje mjere
Programa).
Korisnik se mora pridržavati rokova
13.
propisanih Pravilnikom i ovim
Natječajem.
Korisnik mora imati i čuvati
14.
originalnu dokumentaciju vezanu uz
sufinancirane troškove
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA
Projekt se provodi na području
15.
Republike Hrvatske.
Kao
dokaz
uključenosti
nekretnine/čestice
ulaganja
u
šumskogospodarsko
područje
Republike Hrvatske potvrdu za šume
u državnom vlasništvu izdaju
16.
Hrvatske šume d.o.o., a za šume
privatnih šumoposjednika potvrdu
izdaje Ministarstvo poljoprivrede.
Korisnik nije u obvezi dostaviti
navedene potvrde već se one izdaju na
zahtjev Agencije za plaćanja.
Kod ulaganja u izgradnju primarne
šumske prometne infrastrukture,
prilikom podnošenja zahtjeva za
potporu korisnik je u obvezi dostaviti
presliku rješenja nadležnog tijela
17.
kojim je odobren šumskogospodarski
plan i/ili potvrdu Uprave šumarstva,
lovstva i drvne industrije Ministarstva
poljoprivrede kojom je odobren
jednakovrijedni instrument s kojim je
predmetno ulaganje usklađeno i to:

kalendarskoj
godini
povrat sredstava
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

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

DA

DA

povrat sredstava

NE

n/p

DA

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

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

financijske
korekcije/zahtjev se
odbija
financijske
korekcije/zahtjev se
odbija

18.

19.

a) za šume privatnih šumoposjednika,
ulaganje mora biti u skladu s
Programom gospodarenja šumama
privatnih
šumoposjednika
i/ili
Programom
gospodarenja
gospodarskom jedinicom s planom
upravljanja područjem ekološke
mreže
za
šume
privatnih
šumoposjednika i/ili Elaboratom
šumskouzgojnih radova u šumama
šumoposjednika b) za šume i šumska
zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske, ulaganje mora biti u skladu
s
osnovom
gospodarenja
gospodarskom
jedinicom
i/ili
Programom
gospodarenja
gospodarskom jedinicom s planom
upravljanja područjem ekološke
mreže
i/ili
jednakovrijednim
instrumentom.
U slučaju nepropisanih radova
izgradnje primarne šumske prometne
infrastrukture u važećim programima
za gospodarenje šumama privatnih
šumoposjednika, na zahtjev korisnika
potpore, Uprava šumarstva, lovstva i
drvne
industrije
Ministarstva
poljoprivrede može izdati Elaborat
šumskouzgojnih radova za šume
privatnih šumoposjednika u kojem
predlaže radove izgradnje primarne
šumske prometne infrastrukture,
ukoliko smatra da je takve radove
potrebno izvršiti.
Prilikom podnošenja zahtjeva za
potporu korisnik je u obvezi priložiti
odgovarajući Elaborat učinkovitosti
mreže šumskih prometnica kako
slijedi:
1. kod ulaganja u izgradnju i/ili
rekonstrukciju primarne šumske
prometne infrastrukture, korisnik je u
obvezi priložiti Elaborat učinkovitosti
mreže šumskih prometnica-primarne
šumske prometne infrastrukture
2. kod ulaganja u izgradnju
sekundarne
šumske
prometne
infrastrukture korisnik je u obvezi
priložiti Elaborat učinkovitosti mreže
šumskih
prometnica-sekundarne
šumske prometne infrastrukture i
3. kod ulaganja u rekonstrukciju
sekundarne
šumske
prometne
infrastrukture (traktorski putovi) u
primarnu
šumsku
prometnu

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

20.

21.

22.

23.

24.

infrastrukturu (šumske ceste) korisnik
je u obvezi priložiti Elaborat
učinkovitosti
mreže
šumskih
prometnica-primarne
šumske
prometne infrastrukture.
Prilikom ulaganja u izgradnju
primarne
šumske
prometne
infrastrukture
u
Elaboratu
učinkovitosti
mreže
šumskih
prometnica – primarne šumske
prometne infrastrukture mora biti
navedena gustoća mreže primarnih
šumskih prometnica gospodarske
jedinice, odnosno većeg šumskog
kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
nakon provedbe ulaganja.
Maksimalna gustoća mreže primarnih
šumskih prometnica gospodarske
jedinice, odnosno većeg šumskog
kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
nakon provedbe ulaganja ne smije
prelaziti vrijednosti kako slijedi:
1. nizinsko područje 12 km/1000 ha
2. brdsko (prigorsko) područje 18
km/1000 ha
3. planinsko (gorsko) područje 22,5
km/1000 ha i
4. krško područje 12 km/1000 ha.
Projekt nije prihvatljiv ako je
planirana
izgradnja
i/ili
rekonstrukcija primarne (šumske
ceste) i/ili sekundarne (traktorski
putovi)
šumske
prometne
infrastrukture u cijelosti izvan šume
i/ili šumskog zemljišta odnosno
minimalno 25 % planirane izgradnje
i/ili rekonstrukcije primarne (šumske
ceste) i/ili sekundarne (traktorski
putovi)
šumske
prometna
infrastruktura mora bit unutar šume i
šumskog zemljišta.
Kad se ulaganje u šumsku prometnu
infrastrukturu dijelom provodi izvan
šumskog zemljišta, u Elaboratu
učinkovitosti
mreže
šumskih
prometnica mora biti vidljivo da će
ulaganje služiti ponajprije za potrebe
održivog gospodarenja šumama.
Kod ulaganja u šumsku prometnu
infrastrukturu
koje
obuhvaća
zemljišta
više
vlasnika
i/ili
posjednika, korisnik mora priložiti
suglasnost za provedbu ulaganja svih
pravnih i fizičkih osoba koje imaju u

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

vlasništvu i/ili posjedu ili gospodare
zemljištima obuhvaćenim ulaganjem.

25.

26.

27.

28.

Kod ulaganja u primarnu šumsku
prometnu
infrastrukturu
koja
obuhvaća zemljište jednog ili više
vlasnika i/ili posjednika ili osoba koje
gospodare zemljištem, ali će ulaganje
služiti i za potrebe održivog
gospodarenja
šumama
drugih
vlasnika i/ili posjednika ili osoba koje
gospodare zemljištem, korisnik ne
mora biti vlasnik i/ili posjednik
zemljišta ili osoba koja gospodari
zemljištem obuhvaćenim ulaganjem.
U tom slučaju korisnik mora priložiti
i suglasnost za provedbu ulaganja
svih pravnih i fizičkih osoba koje
imaju u vlasništvu i/ili posjedu ili
gospodare zemljištima obuhvaćenim
ulaganjem.
U slučaju ulaganja iz točke 25. ovoga
Priloga, osim kada je korisnik
jedinica lokalne samouprave, korisnik
kroz Elaborat učinkovitosti mreže
šumskih prometnica – primarne
šumske prometne infrastrukture mora
dokazati da će najmanje 25 % duljine
primarnih
šumskih
prometnica
obuhvaćenih ulaganjem služiti za
potrebe
održivog
gospodarenja
šumama koje korisnik ima u
vlasništvu i/ili posjedu ili njima
gospodari.
U slučaju ulaganja iz točke 25. ovoga
Priloga, kada je korisnik jedinica
lokalne samouprave, osim u slučaju
kada je ista vlasnik i/ili posjednik ili
osoba koja gospodari zemljištem,
korisnik kroz Elaborat učinkovitosti
mreže šumskih prometnica –
primarne
šumske
prometne
infrastrukture mora dokazati da će
najmanje 25 % duljine primarnih
šumskih prometnica obuhvaćenih
ulaganjem služiti za potrebe održivog
gospodarenja
šumama
šumoposjednika.
U slučaju ulaganja iz točke 25. ovoga
Priloga, Elaborat učinkovitosti mreže
šumskih prometnica – primarne
šumske prometne infrastrukture se
izrađuje za gospodarsku jedinicu ili

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

29.

30.

31.

32.

33.

veći šumski kompleks (grupa
odjela/odsjeka) koja je predmet
zahvata primarnog otvaranja šuma
kako slijedi:
a) za šume koje korisnik ima u
vlasništvu i/ili posjedu ili njima
gospodari u slučaju iz točke 26. ovoga
Priloga i
b) za šume šumoposjednika kada je
korisnik jedinica lokalne samouprave
u slučaju iz točke 27. ovoga Priloga.
U slučaju ulaganja iz točke 25. ovoga
Priloga, u Elaboratu učinkovitosti
mreže šumskih prometnica –
primarne
šumske
prometne
infrastrukture mora biti navedena
gustoća mreže primarnih šumskih
prometnica
svih
gospodarskih
jedinica, odnosno svih većih šumskih
kompleksa (grupa odjela/odsjeka)
obuhvaćenih
ulaganjem
nakon
provedbe ulaganja. Maksimalna
gustoća mreže primarnih šumskih
prometnica svake od gospodarskih
jedinica, odnosno svakog od većih
šumskih
kompleksa
(grupa
odjela/odsjeka)
obuhvaćenih
ulaganjem nakon provedbe ulaganja
ne smije prelaziti vrijednosti iz točke
21. ovoga Priloga.
U slučaju ulaganja u kupnju šumskog
i drugog zemljišta za potrebe
provedbe projekta korisnik mora u
zahtjevu za potporu priložiti ugovor o
kupoprodaji i prijedlog za uknjižbu s
prijemnim štambiljem nadležnog
općinskog suda.
U slučaju ulaganja u kupnju šumskog
i drugog zemljišta za potrebe
provedbe projekta korisnik mora
imati
upisano
vlasništvo
u
Zemljišnim knjigama u zahtjevu za
isplatu rate u kojoj traži isplatu za
navedeni trošak
U slučaju ulaganja u kupnju šumskog
i drugog zemljišta za potrebe
provedbe projekta korisnik mora u
zahtjevu za potporu dostaviti Elaborat
procjene
tržišne
vrijednosti
nekretnine od ovlaštenog sudskog
vještaka.
Ulaganje nema značajan negativan
utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja
i cjelovitost područja ekološke mreže,
odnosno ako je to propisano od strane

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

DA

zahtjev se
odbija/trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

NE

n/p

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se
odbija/trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

nadležnog tijela poduzete su
korektivne mjere
Projekt ima izrađenu svu potrebnu
dokumentaciju u skladu s propisima
kojima se uređuje gradnja, ako je
primjenjivo
Korisnik je u obvezi omogućiti
javnosti slobodan pristup šumskoj
prometnoj infrastrukturi izgrađenoj
sredstvima Programa.
Kompleksno ulaganje podrazumijeva
izgradnju i rekonstrukciju više
šumskih cesta i/ili rekonstrukciju više
nerazvrstanih cesta u šumske ceste
i/ili rekonstrukciju više traktorskih
putova u šumske ceste na područje
gospodarske jedinice, odnosno većeg
šumskog
kompleksa
(grupa
odjela/odsjeka).
Pri izgradnji više traktorskih putova,
kompleksno ulaganje podrazumijeva
područje odjela/odsjeka, odnosno
većeg šumskog kompleksa (grupa
odjela/odsjeka).
Elaborat učinkovitosti mreže šumskih
prometnica – primarne šumske
prometne infrastrukture se kod
kompleksnih ulaganja izrađuje kao
jedinstveni dokument za čitavo
područje zahvata otvaranja šuma
(gospodarsku jedinicu, odnosno veći
šumski
kompleks-grupa
odjela/odsjeka).
Elaborat učinkovitosti mreže šumskih
prometnica – sekundarne šumske
prometne infrastrukture se izrađuje
kao jedinstveni dokument za čitavo
područje zahvata otvaranja šuma
(odjel/odsjek, odnosno veći šumski
kompleks-grupa odjela/odsjeka).
U Elaboratu učinkovitosti mreže
šumskih
prometnica
kod
kompleksnih ulaganja korisnik mora,
kroz povećanje učinkovitosti mreže
šumskih
prometnica,
dokazati
opravdanost ulaganja za svaku
šumsku prometnicu zasebno.
Kod kompleksnih ulaganja, glavni
projekt šumske prometnice kao i
ostala potrebna projektno-tehnička
dokumentacija izrađuje se za svaku
šumsku prometnicu zasebno.
Predmet ulaganja mora biti stavljen u
funkciju/uporabu ili biti spreman za
uporabu

DA

zahtjev se odbija

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje/
zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

DA

NE

n/p

korisnik mora
upotrebljavati
ulaganje u skladu s

povrat sredstava

odobrenom
namjenom
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.
53.
54.

Predmet ulaganja mora biti vidljivo i
na propisan način označen u skladu s
Prilogom 7 Natječaja
Korisnik kao poslovni subjekt mora
postojati, poslovati i upotrebljavati
ulaganje u skladu s odobrenom
namjenom tijekom razdoblja od pet
godina od datuma konačne isplate
potpore
Korisnik ne smije tijekom razdoblja
od pet godina od 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
Aktivnosti vezane uz ulaganje ne
smiju započeti prije podnošenja
zahtjeva za potporu, uključujući
sklapanje
ugovora
s
izvođačima/dobavljačima
ili
izvršenje narudžbe radova/robe od
njih za prijavljena ulaganja, osim
pripremnih aktivnosti.
Jedan (isti) korisnik može podnijeti
jedan zahtjev za potporu unutar ovoga
Natječaja.
KRITERIJI ODABIRA
Projekt mora ostvariti minimalni broj
bodova (prag prolaznosti) temeljem
kriterija odabira u skladu s Prilogom
2 ovoga Natječaja
Kriterij odabira - Vrsta korisnika
Kriterij odabira - Vrsta ulaganja
Kriterij odabira - Postojeća gustoća
primarne
šumske
prometne
infrastrukture
Kriterij odabira - Postojeća gustoća
sekundarne
šumske
prometne
infrastrukture
Kriterij odabira - Stupanj opasnosti
od šumskog požara
Kriterij odabira - Povećanje gustoće
mreže šumskih prometnica

NE

n/p

DA

odbijanje
troška/zahtjev se
odbija

DA

povrat sredstava

NE

n/p

NE

n/p

DA

povrat sredstava

NE

n/p

NE

n/p

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

kasnije podneseni
zahtjevi istog korisnika
bit će odbijeni

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

n/p

NE

n/p

NE

n/p

zahtjev se odbija

NE

n/p

korisnik mora
realizirati troškove
za koje je ostvario
bodove

DA

n/p

DA

DA

n/p

NE

n/p

NE

n/p

DA

n/p

NE

n/p

NE

n/p

DA

n/p

NE

n/p

NE

n/p

DA

n/p

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

korisnik mora
realizirati troškove

55.

Kriterij odabira - Pristup minski
sumnjivom šumskom području

DA

n/p

DA

56.

Kriterij odabira - Doprinos dostizanju
schengenskih standarda u upravljanju
granicom

DA

n/p

DA

DA

n/p

NE

DA

57.

Kriterij odabira - Indeks razvijenosti
JLS-a (prema mjestu ulaganja)
UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
TROŠKOVA

u skladu sa
Elaboratom
učinkovitosti mreže
šumskih prometnica
na osnovu kojeg je
ostvario bodove
korisnik mora
realizirati troškove
(šumske
prometnice) za koje
je ostvario bodove
korisnik mora
realizirati troškove
(šumske
prometnice) za koje
je ostvario bodove

zahtjev se odbija

NE

n/p

zahtjev se odbija

NE

n/p

n/p

NE

n/p

NE

n/p

NE

n/p

NE

n/p

NE

n/p

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje
trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje
trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

58.

Trošak mora biti povezan s projektom

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

59.

Trošak mora nastati kod korisnika u
okviru provedbe projekta

NE

n/p

DA

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

DA

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

NE

n/p

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

NE

n/p

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

60.

61.

62.

63.

64.

Troškovi su prihvatljivi sukladno listi
prihvatljivih troškova (Prilog 3 ovoga
Natječaja)
Troškovi ne smiju nastati prije
podnošenja zahtjeva za potporu, osim
općih troškova i troška kupnje
zemljišta, koji su prihvatljivi najranije
od 1. siječnja 2014. godine
Asfaltiranje je prihvatljivo samo na
spoju primarne (šumske ceste) i/ili
sekundarne
(traktorski
putovi)
šumske prometne infrastrukture sa
javnom cestom te na mjestima na
kojima je nužno za sigurnost prometa.
Korisnik mora izvršiti plaćanje troška
izvođačima
radova,
dobavljačima/isporučiteljima roba te
pružateljima usluga do podnošenja
zahtjeva za isplatu. Računi koji su
izdani i/ili plaćeni prije datuma
ponuda odobrenih odlukom o dodjeli
sredstava/izmjeni odluke o dodjeli
sredstava nisu prihvatljivi.
Korisnik u zahtjevu za isplatu mora
dostaviti račune koji su usporedivi s
odobrenim troškovima iz odluke o
dodjeli sredstava/izmjeni odluke o
dodjeli sredstava

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Osnova plaćanja za prihvatljive
troškove (osim općih troškova i
troškova kupnje zemljišta) ne može
biti dokument (ponuda, Ugovor,
predračun) koji je datiran prije
datuma nastanka ponuda odobrenih
odlukom o dodjeli sredstava.
Trošak mora biti dokaziv putem
računa ili dokumenata jednake
dokazne vrijednosti
Računi priloženi u zahtjevu za isplatu
moraju biti evidentirani u poslovnim
knjigama korisnika
Korisnik je u obvezi provesti
postupak nabave za sve prihvatljive
troškove nakon podnošenja prvog
dijela zahtjeva za potporu, odnosno
postupci nabave ne smiju biti
pokrenuti prije podnošenja prvog
dijela zahtjeva za potporu, osim za
nastale opće troškove (usluge) i
ulaganja u kupnju zemljišta.
Korisnik mora provesti sve postupke
nabave za sve prihvatljive troškove
prije podnošenja drugog
dijela
zahtjeva za potporu.
Napomena: Korisnik može podnijeti
drugi dio zahtjeva za potporu samo
jedanput.
Za sve prihvatljive troškove za koje se
postupci nabave provode putem
Portala ponuda korisnik je obvezan
prikupiti najmanje dvije valjane
ponude koje ispunjavaju sve uvjete iz
tehničke specifikacije/troškovnika od
ponuditelja koji nisu međusobno
vlasnički i/ili upravljački povezani
niti su povezani preko osoba
ovlaštenih za zastupanje.
Za predmete nabave za koje je
korisnik objavio Poziv za dostavu
ponuda na Portalu ponuda, ponude
moraju biti učitane na Portal ponuda i
datumi na učitanim ponudama u
Portalu ponuda moraju odgovarati
vremenu trajanja Poziva za dostavu
ponuda
Korisnik neobveznik Zakona o javnoj
nabavi ne smije kao prihvatljiv trošak
prijavljivati nabavu robe (uključujući
kupnju zemljišta), izvođenje radova i
pružanje usluga od ponuditelja
fizičkih i pravnih osoba (uključujući
sve njihove podugovaratelje) koji su s
korisnikom:

NE

n/p

DA

NE

n/p

DA

NE

n/p

DA

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

NE

n/p

DA

povrat sredstava

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

DA

trošak za koji nije
proveden postupak
nabave prije
podnošenja drugog
dijela zahtjeva za
potporu nije prihvatljiv
za sufinanciranje

NE

n/p

NE

n/p

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

NE

n/p

NE

n/p

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

NE

n/p

NE

n/p

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje
trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

73.

74.

75.

76.

a. srodnici po krvi u pravoj ili u
pobočnoj liniji do četvrtog stupnja,
srodnici po tazbini do drugog stupnja,
bračni ili izvanbračni drug, bez obzira
na to je li brak prestao, posvojitelj i
posvojenik
b. vlasnički i/ili upravljački povezani
neovisno o udjelu vlasničkih,
glasačkih ili upravljačkih prava te od
c.
pravne
osobe
čiji
su
osnivači/članovi/osobe ovlaštene za
zastupanje povezani na način kako je
definirano u točki a) ovoga uvjeta.
Navedena odredba odnosi se i na
korisnikove srodnike po krvi u pravoj
ili u pobočnoj liniji do četvrtog
stupnja, srodnike po tazbini do
drugog
stupnja,
bračnog
ili
izvanbračnog druga, bez obzira na to
je li brak prestao, posvojitelja i
posvojenika korisnika
Elaborat procjene tržišne vrijednosti
nekretnine koja je predmet kupnje
unutar zahtjeva za potporu ne smije
biti izrađen od strane zaposlenika i
predstavnika
gospodarskih
subjekata/ponuditelja koji izvode
radove
i/ili
isporučuju
robe
(uključujući zemljište) 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)
Postupak jednostavne nabave mora
biti proveden u skladu s Prilogom 11
ovoga Natječaja - korisnici OJN
Korisnik mora osigurati poštivanje
odredbi vezanih uz postojanje ili
nepostojanje sukoba interesa u smislu
odredbi članaka 75. do 83. ZJN 2016
– korisnici OJN kada provode
postupke javne i jednostavne nabave
Postupak javne nabave mora biti
usklađen s propisima i pravilima o
javnoj nabavi - korisnici OJN
Napomena. Nije dopuštena podjela
predmeta nabave koji čini tehničku,
tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu
ili drugu objektivno odredivu cjelinu
na više postupaka
jednostavne
nabave čime dolazi do izbjegavanja
primjene pravila javne nabave

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

NE

n/p

NE

n/p

DA

financijska
korekcija/trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

DA

financijska
korekcija/trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

DA

financijska korekcija

DA

financijska korekcija

NE

n/p

DA

financijska
korekcija/trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

DA

financijska
korekcija/ trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

NE

n/p

Dokumentacija vezana uz provedbu
ugovora o javnoj ili jednostavnoj
77.
nabavi koja se dostavlja sa zahtjevom
za isplatu mora biti potpuna i
prihvatljiva
Ako je neki od prihvatljivih troškova
djelomično sufinanciran iz fondova
78.
Europske unije, taj trošak neće biti
prihvatljiv.
Ako je neki od prihvatljivih troškova
djelomično sufinanciran iz javnih
79.
izvora Republike Hrvatske, iznos
potpore se umanjuje za primljeni
iznos.
Ako je neki od prihvatljivih troškova
u cijelosti sufinanciran iz drugih
80.
izvora javne potpore taj trošak neće
biti prihvatljiv.
Ako su svi prihvatljivi troškovi u
cijelosti već sufinancirani iz drugih
81.
izvora javne potpore, ti troškovi nisu
prihvatljivi te će korisnikov zahtjev
biti odbijen.
OSTALI UVJETI PRIHVATLJIVOSTI
Korisnik mora realizirati više od 50%
troškova iz odluke o dodjeli
sredstava. Ako korisnik realizira
troškove projekta u vrijednosti od
82.
50% do 80% u odnosu na troškove iz
odluke o dodjeli sredstava, Agencija
za plaćanja će primijeniti financijske
korekcije
Iznos potpore za dodjelu je jednak ili
83.
veći od najniže propisane vrijednosti
potpore
Korisnik mora omogućiti obavljanje
84.
posjeta ulaganju/kontrole na terenu
Korisnik je u obvezi svakih 6 mjeseci
od dana donošenja odluke o dodjeli
sredstava do podnošenja konačnog
85.
zahtjeva za isplatu popuniti Izvješće o
napretku provedbe projekta u
AGRONET-u.
Korisnik je u obvezi popunjavati
86.
upitnik u AGRONET-u na godišnjoj
osnovi, na poziv Agencije za plaćanja
Korisnik je u obvezi isplaćeni
predujam iskoristiti u skladu s
odlukom o dodjeli sredstava te ga u
87.
potpunosti opravdati pri podnošenju
konačnog zahtjeva za isplatu/
zahtjeva za jednokratnu isplatu

NE

n/p

DA

financijska korekcija

NE

n/p

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

DA

povrat sredstava

DA

umanjenje iznosa
potpore

DA

umanjenje iznosa
potpore

DA

povrat sredstava

DA

trošak nije prihvatljiv
za sufinanciranje

DA

trošak nije
prihvatljiv za
sufinanciranje

DA

povrat sredstava

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se
odbija/financijska
korekcija

DA

zahtjev se odbija

NE

n/p

NE

n/p

DA

zahtjev se odbija

DA

zahtjev se odbija

DA

povrat sredstava

NE

n/p

DA

financijske korekcije

NE

n/p

NE

n/p

NE

n/p

DA

povrat sredstava

NE

n/p

DA

aktivacija
garancije/povrat
sredstava

NE

n/p

