
 

           Na temelju članka 32. i 39. Statuta Splitsko dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj  11/09, 7/10, 10/10 i 2/13) i članka 9. Programa potpore 

Lokalnim akcijskim grupama na području Splitsko dalmatinske županije 2015.-2017. („Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 36/15), Župan Splitsko-dalmatinske županije 15. 

svibnja 2015., donio je 

 

                                                 

PRAVILNIK ZA PROVEDBU PROGRAMA 

POTPORE  LOKALNIM AKCIJSKIM GRUPAMA NA PODRUČJU SPLITSKO 

DALMATINSKE ŽUPANIJE  (2015.-2017.) 

 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za ocjenjivanje prijave, popis potrebne 

dokumentacije za obradu zahtjeva, te postupak dodjele potpore iz Programa potpore Lokalnim 

akcijskim grupama na području Splitsko dalmatinske županije 2015.-2017. 

 

Članak 2. 

 

           Potrebita dokumentacija za korisnike koji su ostvarili potporu iz IPARD programa: 

 ispunjeni obrazac zahtjeva za potporu 

 potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od trideset 

dana (original) 

 preslika Ugovora o dodjeli sredstava iz IPARD programa za sufinanciranje LAG-ova sa 

svim aneksima  

 izjava o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom 

prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine  

 preslika Ugovora o radu sa svim pripadajućim aneksima 

 JOPPD obrazac (A i B stranicu)-potvrda o zaprimanju obrasca  

 

            Potrebita dokumentacija za korisnike koji nisu ostvarili potporu iz IPARD programa, 

odnosno EAFRD programa: 

 ispunjeni obrazac zahtjeva za potporu 

 potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od trideset 

dana (original) 

 izjava o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom 

prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine  

 preslika Ugovora o radu sa svim pripadajućim aneksima 

 JOPPD obrazac (A i B stranicu)-potvrda o zaprimanju obrasca 

 izvadak iz registra udruga izdan od strane nadležnog ureda državne uprave  

 preslika osobne iskaznice ovlaštene osobe za zastupanje Lokalne akcijske grupe (u 

daljnjem tekstu:LAG) 

 preslika osobne iskaznice članova upravljačkog tijela 

 preslika Odluke nadležnog tijela LAG-a o imenovanju voditelja LAG-a (ukoliko ga je 

nadležno tijelo imenovalo) 

 preslika Statuta LAG-a 
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2. Po potrebi Upravni odjel može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje. 

 

Članak 3. 

 

(1) U slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se Rang-lista prijava, u padajućem nizu, sukladno 

kriterijima za ocjenjivanje prijave: 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVE bodova najviše 

1. 

Broj stanovnika 

10 000-20 000 4 

10 
20 001-30 000 6 
30 001-40 000 8 
> 40 001 10 

2. 
Broj JLS-a 

5 4 

10 6-9 6 
10 i više 10 

4. Sklopljen Ugovor o 

dodjeli sredstava iz 

IPARD programa, 

odnosno EAFRD 

programa za 

sufinanciranje LAG-ova 

NE 5 

10 

DA 10 

 (2) Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova nakon provedenog rangiranja. 

 (3) U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih prijava na 

temelju ranijeg zaprimanja potpune prijave.  

Članak 4. 

 

Za provedbu ovog Programa  osniva se aktom Župana radno tijelo  stručnog naziva 

Povjerenstvo za provedbu Programa potpore Lokalnim akcijskim grupama na području Splitsko 

dalmatinske županije 2015.-2017.  

Povjerenstvo čine tri (3) člana a imenuje ga Župan na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za 

gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu.  

 

 

 

 

 

Članak 5. 

 
Povjerenstvo obrađuje zaprimljene prijave, analizira ispunjavanje uvjeta iz Programa, 

Pravilnika i Javnog poziva utvrđuje pravovremenost i potpunost zahtjeva, utvrđuje iznose za 

potporu dostavljenih projekata te ih  putem Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i 

poljoprivredu dostavlja Županu radi donošenja Odluke o  odobravanju isplate  sredstava.  

Po odobrenju potpore za prihvatljive troškove koji su nastali u tekućoj godini, isplata istih će se 

izvršavati najmanje za tromjesečno razdoblje. 

 

Povjerenstvo obavlja kontrolu namjenskog utroška sredstava. 
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Članak 6. 

 

Program će se  provodit na temelju Javnog poziva, a na način da se Obavijest o objavi 

Javnog poziva  objavljuje se u dnevnom tisku,  a tekst Javnog poziva  na web stranici Splitsko-

dalmatinske županije:www.dalmacija.hr  

 

Članak 7. 

  

Odluku o objavi i sadržaju Javnog poziva donosi Upravni odjel za gospodarstvo, EU 

fondove i poljoprivredu. 

 

Povjerenstvo, u cilju što jasnije  provedbe  Programa, može donijeti Poslovnik o radu. 

 

Članak 8. 

 

 

           Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Splitsko dalmatinske županije“. 

                                                

 

KLASA:  402-01/15-01/0506 

URBROJ:  2181/1-05-00-03/01-15-0003 

Split,  15. svibnja 2015.  

 

 

                                                                            Ž U P A N 

 

 

 

                                                                                               Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  


