_______________________________________
Podnositelj zahtjeva, OIB

______________________________________
Adresa

______________________________________
telefon/mobitel, e-mail

OPĆINA PROMINA
Jedinstveni upravni odjel
Put kroz Oklaj 144
22303 OKLAJ
ZAHTJEV
za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju
u 2017. god.
1. Temeljem Javnog poziva za dodjelu potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu
proizvodnju u 2017. god. KLASA: 320-21/17-01/1 URBROJ: 2182/9-16-4 od 08.11.2017. god.
podnosim Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za subvencioniranje troškova nabave
sadnica i sadnog materijala za (zaokruži odgovarajuće) - podizanje novih - proširenje postojećih
nasada u biljnoj proizvodnji
2. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da sam upoznat sa svim uvjetima
Javnog poziva te da su svi podaci navedeni u ovom Zahtjevu i njegovim prilozima istiniti i
točni.
3. Kao dokaz ispunjavanja uvjeta uz Zahtjev prilažem sljedeće dokumente (zaokružiti):
1) dokaz o prebivalištu/sjedištu korisnika na području Općine Promina (preslika osobne
iskaznice/ izvadak iz odgovarajućeg registra (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva) za pravne osobe
2) dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3) Izjavu korisnika o podizanju novog/proširenju novog nasada (obrazac)
4) dokaz da se nekretnina na kojoj se podiže nasad nalazi na području Općine Promina
(izvadak iz zemljišnih knjiga, posjedovni list, izvadak iz katastarskog operata ili druga
valjana pravna isprava iz koje je vidljiv broj čestice i naziv katastarske općine na kojoj
se podiže novi/proširuje postojeći nasad)
5) dokaz da korisnik ima pravo korištenja nekretnine na kojoj se podiže/proširuje nasad
(vlasnički ili posjedovni list, ugovor o kupoprodaji/ zakupu/ pravu služnosti, upis u
ARKOD ili druga valjana pravna isprava)
6) Izjavu korisnika je li za podizanje nasada za kojeg podnosi zahtjev ostvario potporu iz
drugih izvora, i ukoliko jest, u kojem iznosu (Obrazac)
7) Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz
drugih izvora u tri posljednje fiskalne godine (Obrazac)
8) dokaz da korisnik nema dospjelih obveza prema RH (potvrda porezne uprave ne starija
od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

9) dokaz da korisnik nema dospjelih obveza prema Općini Promina ni pravnim osobama u
njenom vlasništvu (potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina ne stariju od
30 dana od dana podnošenja zahtjeva i potvrdu EKO PROMINA d.o.o. ne stariju od 30
dana od dana podnošenja zahtjeva)
10) dokaz o izvršenom ulaganju za koje se traži potpora (ugovor ili izvornik računa za
kupnju sadnica i sadnog materijala)
11) deklaracija/ izjava za sadnice i sadni materijal kojim se podiže nasad
12) broj žiro računa (IBAN) korisnika na koji će se uplatiti iznos potpore

Mjesto i datum

Potpis i pečat

