
POLJ-1/22 

 

 

OPĆINA KARLOBAG 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Trg dr. Franje Tuđmana 2 

53288 Karlobag 

 

 

OBRAZAC 

Zahtjeva za dodjelom potpora iz 

Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju  

na području Općine Karlobag za razdoblje od 2022.-2025. godine u 

2022. godini 

 

I. OPĆENITI DIO ZAHTJEVA 

 

 

 PODACI O PODNOSITELJU: 

 

NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA / 

NAZIV OBRTA/  OPG 

ODGOVORNA OSOBA ZA PRAVNE OSOBE  

(ime i prezime) 

 

 
 OIB 

 

MIBPG 

 

ADRESA - SJEDIŠTE Tel /mail: 

 

 

 

 

DJELATNOST 

 

IBAN BROJ I NAZIV POSLOVNE BANKE 

 

 

BROJ ZAPOSLENIH  

 

 

 

 DA LI JE PODNOSITELJ U SUSTAVU PDV-a: DA   NE   (zaokružiti)

 

 

 

 

 

 



Općina Karlobag 
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II. POSEBAN DIO ZAHTJEVA PO MJERAMA  

 

MJERA 1. ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU - POTPORE ZA ULAGANJA U OBJEKTE 

VEZANO UZ RAZVOJ, MODERNIZACIJU I PRILAGODBU POLJOPRIVREDE 

 

1. PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI: Trgovačka društva, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja 

imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Karlobag te obavljaju svoju djelatnost na području 
Općine Karlobag najmanje godinu dana od dana objave Javnog poziva za potporu, a čija je ekonomska veličina 

veća od 2.000,00 EUR-a. 

 

2. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA KOJI SE TRAŽI SUFINANCIRANJE: Aktivnosti za koje se može 
ostvariti potpora moraju se odnositi na investicije u komercijalnu poljoprivrednu proizvodnju te se moraju 

realizirati na području Općine Karlobag izuzev mobilnih tržnih prostora i aparata. Dodijeljena potpora u okviru 

Mjere 1. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa podnositelja koji su bili predmet izračuna 
ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva. 

 

 

Naznačiti troškove – ulaganja koja  za koju se traži financiranje i upisati ukupan iznos računa koji je priložen uz zahtjev: 

X Prihvatljivi troškovi - ulaganja za koji se traži potpora Naziv isporučitelja i 

br. računa 

Iznos u kn bez PDV-a 

ukoliko je podnositelj 

u sustavu PDV-a 
 priprema prijavne dokumentacije projekta (na natječaje za dodjelu 

sredstava iz dostupnih nacionalnih i EU fondova za investicije u 

poljoprivrednoj proizvodnji), što uključuje izradu elaborata, 

glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju, izrada studija i 

ostale projektno tehničke dokumentacije 

NAVESTI ULAGANJE ZA KOJE SE TRAŽI POTPORA: 

 

  

 nabavka malih strojeva, opreme i alata za poljoprivrednu 

proizvodnju 

NAVESTI ULAGANJE ZA KOJE SE TRAŽI POTPORA: 

 

  

 nabava sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, 

filtera, raspršivača cijevi i ostalih elemenata sustava za 
navodnjavanje) na otvorenim i zatvorenim prostorima 

NAVESTI ULAGANJE ZA KOJE SE TRAŽI POTPORA: 

 

 

  

 nabava kupnje zaštitne mreže i ostale opreme za zaštitu od 

vremenskih neprilika 

NAVESTI ULAGANJE ZA KOJE SE TRAŽI POTPORA: 

 

 

  

A. UKUPAN IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA  

 

B. 

 

80 % VRIJEDNOSTI PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA =(A*80/100)   

C. 

 

PRIHVATLJIVI IZNOS POTPORE = iznos pod B., a maksimalno 10.000,00 kuna  
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III. IZJAVE PODNOSITELJA – sve izjave obavezno ovjeriti, gdje ne postoje podaci (npr. 

nije primljena potpora) upisuju se crtice 

 

1. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti  

 

Uredba Komisije (EU) 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 i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 

2019.godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 

na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, a koje su dodijeljene jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 

20.000.00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja granica 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  

koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina koje poduzetnik 

primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 

Naziv tvrtke/obrta 

/povezanog poduzeća/ 

OPG, OIB: 
 

 

Ime i prezime osobe 

za zastupanje: 

 

Adresa tvrtke/obrta, 

tel.: 

 

U godini podnošenja 

zahtjeva: ________ 

godina 

Naziv državnog tijela 
ili pravne osobe koje 
su odobrile potporu 
male vrijednosti 

Namjene ili 
projekti za koje 
su odobrene 
potpore 

Datum dodjele 
potpore 

Iznos 
dodijeljene 
potpore 

Dodijeljenu potporu 
smo opravdali i 
namjenski iskoristili 
(DA/NE)  

     

U godini koja 

prethodi godini 

podnošenja zahtjeva: 

________ godina 

Naziv državnog tijela 
ili pravne osobe koje 
su odobrile potporu 

male vrijednosti 

Namjene ili 
projekti za koje 
su odobrene 

potpore 

Datum dodjele 
potpore 

Iznos 
dodijeljene 
potpore 

Dodijeljenu potporu 
smo opravdali i 
namjenski iskoristili 

(DA/NE)  
     

Dvije godine od 

godine podnošenja 

zahtjeva: ________ 

godina 

Naziv državnog tijela 
ili pravne osobe koje 
su odobrile potporu 
male vrijednosti 

Namjene ili 
projekti za koje 
su odobrene 
potpore 

Datum dodjele 
potpore 

Iznos 
dodijeljene 
potpore 

Dodijeljenu potporu 
smo opravdali i 
namjenski iskoristili 
(DA/NE)  

     

Iznos  ukupno  primljenih  potpora  u  kunama: 

 
 
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni. 
 
 
 

   M.P.   Ime i prezime te potpis vlasnika/osobe  
________________________      ovlaštene za zastupanje   

                           (mjesto i datum)         

                     ________________________ 
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2. Izjava o povezanim osobama 

 

Ja,______________________________________________,OIB______________________, 

                                                                (ime i prezime)                                                                                                                                                                                 

 

iz______________________________________________________________________, kao  

                                                                                                                                   (puna adresa) 
 

odgovorna osoba /vlasnik poslovnog subjekta______________________________________,  

                    (puni naziv) 

 

OIB_________________________ sa sjedištem u _________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (puna adresa) 
izjavljujem da poslovni subjekt (zaokružiti jednu od ponuđenih tvrdnji) 

a) nije povezan s drugim poslovnim subjektima na način da se temeljem članka 2. stavka 2. Uredbe 

Europske komisije 1407/2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na de minimis potpore, Uredba Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni 

Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u 

pogledu njezina produljenja i odgovarajućoj prilagodbi tako povezana poduzeća smatraju "jednim 

poduzetnikom" 

b) je povezan s sljedećim poslovnim subjektima (navesti naziv, OIB te sjedište poslovnog subjekta) 

način da se temeljem članka 2. stavka 2. Uredbe o potporama male vrijednosti tako povezana 

poduzeća smatraju "jednim poduzetnikom": 

 

1. _____________________________________ 

 

2. _____________________________________ 

 

3. _____________________________________ 

 

________________________ 

                           (mjesto i datum) 
______________________________ 
                (potpis i pečat odgovorne    

                                     osobe/vlasnika poslovnog subjekta) 

Pojašnjenje: 
Uredbom o potporama male vrijednosti 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 poduzeće, 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 isto se 

tako smatraju jednim poduzetnikom. 
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3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti – povezanih osoba 

 
Uredba Komisije (EU) 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 i Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21.veljače 2019.godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 
1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, a 
koje su dodijeljene jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 20.000.00 EUR-a tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja. Gornja 
granica 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 koje su podrijetlom iz EU. Razdoblje od tri fiskalne godine utvrđuju se na temelju fiskalnih godina 
koje poduzetnik primjenjuje u Republici Hrvatskoj. 
Pojmom „jedan poduzetnik” sukladno Uredbi 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 poduzeće, 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 navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 
 

Naziv tvrtke/obrta 

/povezanog 

poduzeća/OPG OIB: 
 

 

Ime i prezime osobe 

za zastupanje: 

 

Adresa tvrtke/obrta, 

tel.: 

 

U godini podnošenja 

zahtjeva: ________ 

godina 

Naziv državnog tijela 
ili pravne osobe koje 
su odobrile potporu 
male vrijednosti 

Namjene ili 
projekti za koje 
su odobrene 
potpore 

Datum dodjele 
potpore 

Iznos 
dodijeljene 
potpore 

Dodijeljenu potporu 
smo opravdali i 
namjenski iskoristili 
(DA/NE)  

     

U godini koja 

prethodi godini 

podnošenja zahtjeva: 

________ godina 

Naziv državnog tijela 
ili pravne osobe koje 
su odobrile potporu 
male vrijednosti 

Namjene ili 
projekti za koje 
su odobrene 
potpore 

Datum dodjele 
potpore 

Iznos 
dodijeljene 
potpore 

Dodijeljenu potporu 
smo opravdali i 
namjenski iskoristili 
(DA/NE)  

     

Dvije godine od 

godine podnošenja 

zahtjeva: ________ 

godina 

Naziv državnog tijela 
ili pravne osobe koje 
su odobrile potporu 
male vrijednosti 

Namjene ili 
projekti za koje 
su odobrene 
potpore 

Datum dodjele 
potpore 

Iznos 
dodijeljene 
potpore 

Dodijeljenu potporu 
smo opravdali i 
namjenski iskoristili 
(DA/NE)  

     

Iznos  ukupno  primljenih  potpora  u  kunama: 

 

 
 
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni. 

   M.P.   Ime i prezime te potpis vlasnika/osobe  
________________________      ovlaštene za zastupanje   

                           (mjesto i datum)         

                     ________________________ 
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4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova 

 

 

 

kojom se izjavljuje da  

 

 

 

Prijavitelj:  

   

 

(ime i prezime, naziv prijavitelja, OIB) 

 

 

 

 

     nije dobio ili ne očekuje 

 

 

potporu iz drugih izvora financiranja sa natječaja javnih institucija, a za troškove prijavljene na 

Javnom pozivu za provođenje mjera iz „Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Općine Karlobag za razdoblje od 2022.-2025. godine u 2022. godini“. 

 

 
Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti, 

točni i potpuni te da sam upoznati s pravnim posljedicama kaznene odgovornosti za davanje netočnih 

podataka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum:  MP  

   Potpis podnositelja zahtjeva 
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5. OPĆA IZJAVA U POSTUPKU OSTVARIVANJA ZAHTJEVA 

 

Ja,______________________________________________,OIB______________________, 

                                                                (ime i prezime)                                                                                                                                                                                 

 

iz______________________________________________________________________, kao  

                                                                                                                                   (puna adresa) 
 

odgovorna osoba /vlasnik poslovnog subjekta______________________________________,  

                    (puni naziv) 

 

OIB_________________________ sa sjedištem u _________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                          (puna adresa) 

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću   

 

IZJAVLJUJEM  

 

1. Da nisam - da nismo u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno  u postupku 

likvidacije. 

 

2. Da sam podnošenjem ovog zahtjeva upoznat s uvjetima za ostvarenje poticaja propisanim 

natječajem i „Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Općine Karlobag za razdoblje od 2022.-2025. godine u 2022. godini“ 

 

3. Da troškovi za koje se traži potpora po ovom Zahtjevu nisu financirani temeljem neke od 

uredbi koje uređuju državne potpore, odnosno da ne prelaze najviši iznos potpore od 

ukupnog iznosa najviše potpore utvrđene Programom potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Općine Karlobag za razdoblje od 2022.-2025. godine u 2022. godini 

ili druge uredbe. 

 

4. Podnošenjem zahtjeva za potporu koji sadrži osobne podatke, podnositelj zahtjeva daje 

privolu Općini Karlobag za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog 

koje su zatraženi. 

 

Podnositelj zahtjeva podnošenjem ovog zahtjeva potvrđuje istinitost i točnost svih podataka navedenih 

u zahtjevu i priloženim dokumentima te da sam upoznati s pravnim posljedicama kaznene 

odgovornosti za davanje netočnih podataka 

 

 

U _______________, datum ________ 

 

 

         Podnositelj zahtjeva: 

 

       MP  __________________ 

 

 



Općina Karlobag 

Trg dr. Franje Tuđmana 2, 53288 Karlobag 

Tel. 053/694-460 Fax. 053/694-470 

E.mail. opcina.karlobag@gs.t-com.hr 

8 

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA: 

 

 

1. OPĆA DOKUMENTACIJA – SVI PODNOSITELJI: 

- Potpuno i čitko  popunjen obrazac POLJ-1, s svim priloženim izjavama  

- Dokaz o upisu u Upisnik i nositelju; 

- Dokaz o registraciji podnositelja (izvod iz sudskog ili obrtnog registra) ne stariji od 30 dana od 

dana raspisivanja javnog poziva iz koje se vidi sjedište podnositelja; 

- Potvrda o ekonomskoj veličini subjekta – OPG (koja ne uključuje vrijednost ulaganja) 

- Preslika o.i. ukoliko se radi o podnositelju fizičkoj osobi; 

- Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana; 

- Preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva. 

Nakon odobravanja potpore, a prije sklapanja ugovora: solemniziranu bjanko zadužnicu na propisani 

prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore 
 

 

2. OBVEZATNA POSEBNA DOKUMENTACIJA  PO MJERAMA: 

 

 MJERA 1.: Ulaganja u fizičku imovinu - potpore za ulaganja u objekte vezano uz razvoj, 

modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede 

- preslike računa prihvatljivih troškova i 

- dokaz o izvršenim plaćanjima,  

- fotografije opreme, ulaganja 

- druga dokumentacija na zahtjev Povjerenstva 

 

POTVRDA OPĆINE I TRGOVAČKOG DRUŠTVA U VL. OPĆINE DA 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA NEMA DOSPJELIH DUGOVANJA  

NAZIV 

JAVNOPRAVNOG 

TIJELA 

DATUM OVJERE 

(ne starije od 3 dana 

prije podnošenja 

zahtjeva) 

POTPIS I PEČAT 

 JAVNOPRAVNOG TIJELA 

OPĆINA 

KARLOBAG – JUO 

 

  

VEGIUM d.o.o. 

 

  

 

 

Povjerenstvo u postupku razmatranja zahtjeva zadržava pravo 

prije isplate zatražiti i drugu dokumentaciju. 
 

 

 


