
ZAHTJEV 
za dodjelu potpore male vrijednosti u poljoprivredi temeljem Program dodjele potpora male 

vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih 

nepogoda na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini   
 

PODACI O PODNOSITELJU  

PODNOSITELJ 

(ime i prezime ili naziv) 

IVO IVIĆ  

OIB PODNOSITELJA 

 
34050857715 

Matični identifikacijski broj poljoprivrednog 

gospodarstva (MIBPG) 

2957 

SEKTOR KORISNIKA POTPORE  RATARSTVO/VINOGRADARSTVO/VOĆARSTVO 

 

E-MAIL  

ivicivo@gmail.com 

Osiguranje imovine od rizika prirodne 

nepogode za koju se prijavljuje šteta  

NE 

IBAN HR 55 2323 3232 8877 7788 1 

 

 

PRIJAVLJENA ŠTETA OD PRIRODNE 

NEPOGODE 

(zaokružiti) 

JAKŠIĆ X 
KAPTOL  X 

KUTJEVO  X 

PLETERNICA X 

POŽEGA X 

VELIKA X 

Prijavljena je šteta na neosiguranoj imovini(zaokružiti): 

zemljište X 

višegodišnji nasadi-uništeno stablo/trs X 

 šume X 

 stoka X 

 ribe X 

 poljoprivredna proizvodnja – prirod X 

poljoprivredna mehanizacija X 

gospodarska zgrada namijenjena primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  X 

 

 

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA 

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da aktivnosti uključene u „Program 

dodjele potpora male vrijednosti poljoprivrednicima za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda na području Požeško-slavonske županije u 2021. godini“  nisu 

financirane bespovratnim sredstvima male vrijednosti iz drugih izvora od tijela državne uprave, 

Vladinih ureda i tijela, javnih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

odnosno sredstva iz fondova EU i međunarodnih fondova.  

 



 

IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI  

Izjavljujem da sam u 2019./2020./2021. godini (zaokružiti odgovarajuće mjesto) : 

a) koristio/la potpore male vrijednosti 
b) nisam koristio/la potpore male vrijednosti 

 

Ako je odgovor a) , obavezno ispuniti slijedeću tabelu : 
Godina Naziv državnog tijela ili 

pravne osobe koja je odobrila 

potporu 

Namjena ili projekti za koje je 

odobrena potpora 

Iznos potpore  

( kn ) 

2019. Ministarstvo 
poljoprivrede/APPRRR 
 
OPĆINA KAPTOL 
 

Osjetljivi sektori i IZVK 
 
 
OSJEMENJIVANJE 

5.700,00 
 
 

500,00  

2020. Ministarstvo 
poljoprivrede/APPRRR 
 
 
 

Program potpore primarnim 
poljoprivrednim proizvođačima u 
sektoru biljne proizvodnje i sektoru 
stočarstva (2020) 

13.780,00 

2021. POŽEŠKO-SLAVONSKA 
ŽUPANIJA 
 
 
Ministarstvo poljoprivrede 
 

Mehanizacija 
 
Program za financiranje projekata 
lokalne infrastrukture na područjima 
naseljenim pripadnicima nacionalnih 
manjina 

10.000,00 
 
 
 

60.000,00 

 

                                                          UKUPNO                                                         89.980,00 
 

PRIVOLA 

Dajem Požeško-slavonskoj županiji izričitu privolu za prikupljanje i obrađivanje osobnih 

podataka navedenih u ovom Zahtjevu nadležnom ministarstvu i  institucijama koje vrše 

kontrolu potpore male vrijednosti, a sve sukladno članku 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka. 

Podnositelj zahtjeva vlastoručnim potpisom i pečatom subjekta potvrđuje istinitost podataka,  

te pristaje na korištenje i javnu objavu podataka u svrhu isplate novčanih sredstava za štetu od 

prirodnih nepogoda . 

ZAHTJEV SE SMATRA POTPUNIM KADA JE ISPUNJEN ČITKO I POTPISAN 
 

U Kaptolu , 10. 09. 2021. godine                                          

                                                                                      

       Vlastoručni potpis podnositelja zahtjeva 

Potpisati zahtjev 

 

M.P. 

Pečat (ako je primjenjivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 


