
 

 
Na temelju Programa potpora poljoprivredi na području Općine Lipovljani za 2015. godinu 

(Službeni vjesnik, 21/15), Općinski načelnik Općine Lipovljani objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za ostvarivanje prava na subvenciju edukacije o održivoj uporabi pesticida 

 

 

I 

Pozivaju se zainteresirane osobe da, sukladno Programu potpora poljoprivredi na području 

Općine Lipovljani za 2015. godinu, dostave svoje zahtjeve. 

 

II 

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju: 

 

1. Da je nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, 

2. Da ima prebivalište/sjedište na području Općine Lipovljani, 

3. Da imaju certifikat o završenoj izobrazbi o održivoj uporabi pesticida. 

 

Visina novčanog poticaja iznosi 100,00 kn po korisniku godišnje. 

 

III 

Obrazac Zahtjeva može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lipovljani ili na 

web stranici Općine Lipovljani (www.lipovljani.hr). Uz obrazac zahtjeva potrebno je priložiti: 

 

1. Kopiju osobne iskaznice, 

2. Dokaz o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava, 

3. Certifikat o završenoj izobrazbi, 

4. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 

drugih izvora sukladno Uredbi de minimis. 

 

IV 

Rok za podnošenje zahtjeva s potrebnom dokumentacijom je 30. studeni 2015. godine. Isplate 

će se vršiti do kraja tekuće godine. 

 

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena potrebna dokumentacija, neće se razmatrati. 

 

 

 

Klasa: 320-01/15-01/01 

Urbroj: 2176/13-02-15-02 

U Lipovljanima, 14. svibanj 2015. godine 

                                                                                                                  Općinski načelnik 

Mario Ribar,dipl.oec. v.r. 
 
 
 



 

 
 Na temelju članka 66. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15) te članka 26. 
Statuta Općine Lipovljani („Službeni vjesnik“, br. 29/09, 7/13 i 28/14)  na 14. sjednici održanoj dana  
04.05.2015. donijelo je  

 
 

PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE LIPOVLJANI ZA 2015. GODINU 
 
 
 
 
OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

 Ovim Programom utvrđuju se aktivnost/i u poljoprivredi za koje će Općina Lipovljani u 

2015-toj godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna 

Općine Lipovljani.  

 

 

Članak 2. 

 Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne 

potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 

18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru– u daljnjem tekstu: Uredba de minimis.  

 Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore 

dodijeljene poduzetnicima koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 

uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na 

tržište,  

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz 

izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke 

druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda.  

 Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poljoprivredni proizvod znači proizvod iz Priloga 

I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture 

obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000.  

 

Članak 3. 

 Korisnici sredstava potpore jesu : Obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja 

Općine Lipovljani. 

 Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe de minimis pod pojmom „jedan poduzetnik“ 

obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 



 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 

ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora 

tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu 

s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) 

do (d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

  

 

Članak 4. 

Općina Lipovljani će u 2015-toj dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:  

1. Mjera 1: Subvencija edukacije o održivoj uporabi pesticida 

 

 

 

MJERA 1. Subvencija edukacije o održivoj uporabi pesticida 
 

Potpora će se odobriti korisniku za: 

 -subvencioniranje edukacije o održivoj uporabi pesticida 

  

Uvjeti za dodjelu potpore su:  

 -nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva 

 -prebivalište/sjedište na području Općine Lipovljani 

             -certifikat o završenoj izobrazbi o održivoj uporabi pesticida. 

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 100,00 kn po korisniku godišnje. 

 

 

 
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Članak 5. 

Uz zahtjev potrebno je priložiti: 

-kopiju osobne iskaznice, 

-dokaz o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih  

gospodarstava, 

-certifikat o završenoj izobrazbi. 

 

Članak 6. 

Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos 

od 15.000,00 EUR-a  tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja granica iz stavka 1. ovog članka 



 

primjenjuje se bez obzira na oblik potpora de minimis ili na cilj koji se namjerava postići neovisno o 

tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Unije. Razdoblje 

od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik primjenjuje u Republici 

Hrvatskoj. 

 

Članak 7. 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o iznosima 

dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora sukladno Uredbi de 

minimis. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 

 

STUPANJE NA SNAGU 

Članak 8. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine 

Lipovljani“. 

 

KLASA:320-01/15-01/01 

URBROJ:2176/13-01-15-01 

Lipovljani, 04. svibanj 2015. godine 

 

 

          Predsjednica 

                                                                                                      Anka Doležal, v.r. 

 

      . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

_____________________________ 

Ime i prezime 

 

_____________________________ 

OIB 

 

_____________________________ 

Adresa 

 

_____________________________ 

Telefon 

 

OPĆINA LIPOVLJANI 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Trg hrv. branitelja 3 

Lipovljani 

 

 

 

ZAHTJEV ZA ISPLATU SUBVENCIJE EDUKACIJE O ODRŽIVOJ UPORABI 

PESTICIDA  

 

 

 

 Podnosim zahtjev za isplatu subvencije edukacije o održivoj uporabi pesticida u 2015. 

godini.  

 

 

 

Uz zahtjev prilažem slijedeće dokumente: 

 

1. Kopiju osobne iskaznice 

2. Dokaz o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava 

3. Certifikat o završenoj izobrazbi 

4. Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz 

drugih izvora sukladno Uredbi de minimis 

 

 

 

 

 

 

U Lipovljanima,__________________godine. 

 

 

                                                                                                 Podnositelj zahtjeva 

 

_______________________ 

      



 

Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis) u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 

 
IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 

 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi 

i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom 

sektoru proizvodnje. Ukupan iznos potpora de minimis koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije 

prijeći iznos od 15.000,00 EUR-a  tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja, uključujući i potporu 

dobivenu u okviru ovog Javnog poziva. 
 

Izjavljujem da sam u 2013./ 2014./2015. godini (staviti X na odgovarajuće mjesto):  
 
 

 koristio/la državne potpore male vrijednosti 

 nisam koristio/la državne potpore male vrijednosti 
 

Ako je odgovor a), obavezno ispuniti sljedeću tabelu: 
 

Godina 

Naziv državnog tijela ili 

pravne osobe koja je 

odobrila potpore male 

vrijednosti 

Namjena ili projekti za koje 

je odobrena potpora 

Datum 

dodjele 

potpore 

Iznos potpore 

u kunama 

2013.     

2014.     

2015.     

UKUPNO (kn):  

 

 

IZJAVA O POZNAVANJU PROPISA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 
Ovom izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da sam upoznat/a s važećim propisom 

koji regulira područje potpora male vrijednosti Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o 

primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom 

sektoru proizvodnje.  

Također sam suglasan/na da Općina Lipovljani bilo kakvo utvrđivanje netočnosti u ovoj izjavi može smatrati 

valjanim razlogom za otkaz suradnje prije, odnosno nakon dobivanja potpore te da ću Općini Lipovljani naknaditi 

sve troškove koji bi joj s te osnove nastali. 
 

 

 

Mjesto i datum:                  M.P.    Potpis 

              

Lipovljani, _______________         

         

        _______________________________ 

Ime i prezime 

podnositelja zahtjeva: 
 

Naziv 

poljoprivrednog 

gospodarstva: 
 

 

Adresa sjedišta:  


