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_______________________________________ 
 Podnositelj zahtjeva 

 

_______________________________________ 
Adresa  

 

_______________________________________ 
telefon/mobitel 

 

_______________________________________ 

OIB (nositelja OPG-a / subjekta u poljoprivrednoj proizvodnji) 
 

_______________________________________ 
broj žiro računa i poslovna banka  
OPG u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA    NE 

Matični broj poljoprivrednika (za OPG u sustavu  

PDV- a):___________________________ 

 

                                                                                               

        GRAD ĐURĐEVAC 

        STJEPANA RADIĆA 1 

        48 350 ĐURĐEVAC 

 

ZAHTJEV 

za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na  

području Grada Đurđevca u 2016 godinu 

 

1. Temeljem Javnog poziva  za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u 

poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2016. godini, Klasa: 320-01/16-01/12, Urbroj: 

2137/03-03-01/05-16-1 od 23.03.2016 god. u ime obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva / 

subjekta u poljoprivrednoj proizvodnji: 

 

___________________________________________________________________________ 

                                                 (podnositelj zahtjeva) 

 

podnosim zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za: (zaokružiti odgovarajuće)   

 

1. Mjera 1: Proizvodnja povrća u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) 

2. Mjera 2: Poticanje podizanja novih višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda  

3. Mjera 3: Troškovi specijalističkih seminara 

4. Mjera 4: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje goveda 

5. Mjera 5: Potpora male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje krmača 

6. Mjera 6: Potpore male vrijednosti za pčelare 

7. Mjera 7: Potpore male vrijednosti za proizvodnju ljekovitog bilja 

 

U ime gore navedenog poljoprivrednog gospodarstva / subjekta u poljoprivrednoj proizvodnji 

( izjavljujem da smo upoznati sa svim uvjetima iz Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za 

dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2016. godini, 

Klasa: 320-01/16-01/12, Urbroj: 2137/03-03-01/05-16-1  od 23.03.2016.godine i Programa 
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potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2016. godinu, Klasa: 320-01/16-01/11, 

Urbroj: 2137/03-03-01/05-16-1 od 15. ožujka 2016. godine, te da su svi podaci navedeni u 

ovom zahtjevu istiniti i točni. 

 

2. U ime gore navedenog poljoprivrednog gospodarstva / subjekta u poljoprivrednoj 

proizvodnji, pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da 

(zaokružiti odgovarajuće): 

 

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu / subjektu u poljoprivrednoj proizvodnji 

tijekom razdoblja od tri fiskalne godine (u 2014.g., 2015.g. i 2016.g.) nisu dodjeljivane 

potpore male vrijednosti, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je 

potpora dodijeljena. 

 

b) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu / subjektu u poljoprivrednoj proizvodnji je 

tijekom razdoblja od tri fiskalne godine (u 2014.g., 2015.g. i 2016.g.) dodijeljena potpora 

male vrijednosti: 

 
 

Tekuća 

fiskalna 

godina: 

Naziv davatelja de minimis 

potpore 

Naziv programa ili 

pojedinačne potpore 

temeljem koje je 

dodijeljena de minimis 

potpora 

Iznos dodijeljene de 

minimis potpore u HRK 

Datum dodjele 

de minimis  

potpore 

 1.    

 2.    

 3.    

Prethodne 

dvije fiskalne 

godine: 

Naziv davatelja de minimis 

potpore 

Naziv programa ili 

pojedinačne potpore temeljem 

koje je dodijeljena de minimis 

potpora 

Iznos dodijeljene de 

minimis potpore u HRK 

Datum dodjele de 

minimis  

potpore 

 1.    

 2.    

 3.    

Ukupan iznos 

de minimis 

potpore 

dodijeljen u 3 

fiskalne godine 

u HRK: 

    

 

c) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo / subjekt u poljoprivrednoj proizvodnji tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine (u 2014.g., 2015.g. i 2016.g.) nije primio potporu za istu 

mjeru iz drugih izvora. 

 

3. Uredbom 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, u članku 3. stavku 2. propisano je da ukupan iznos potpora male vrijednosti po 

jednom poduzetniku ne smije prelaziti 15.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri 

fiskalne godine. 
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4. UZ ZAHTJEV PRILAŽEM: 

 

1. Rješenje o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava (Vinogradarski registar za vinare) , izvod iz obrtnog ili sudskog registra 

za ostale subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obrti, trgovačka društva i zadruge 

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti 

 

2. Obostrana preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog 

gospodarstva - podnositelja zahtjeva (za OPG-e), 

 

3. Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za OPG u sustavu PDV-a), 

 

4. Preslika žiroračuna/IBAN 

 

5. Potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim društvima kojima je 

Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 

 

6. Preslika računa 

 

7. Izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih 

 

8. Preslika uvjerenja, certifikata, iskaznice odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o 

stečenom znanju (za Mjeru 3) 

 

9. Preslika potvrde veterinarske stanice koja je obavila uslugu ( za Mjeru 4 i Mjeru 5) 

 

10. Izjava o sudjelovanju na manifestacijama Grada Đurđevca (za sve Mjere) 

 

11. Izjava o sudjelovanju na manifestacijama i ocjenjivanju meda na Medvenim denima 

Grada Đurđevca (za Mjeru 6) 

 

 

 

 

_______________________                                     __________________________________ 

      (mjesto i datum)                                                        (ime i prezime odgovorne osobe) 

 

 

                                                                                   

__________________________________ 

                                                                                 (potpis i pečat) 


