Potpore voćarstvo

Obrazac M-1-A

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019.GODINU

MJERA 1 - A) PODIZANJE I/ILI REKONSTRUKCIJA TRAJNIH NASADA VOĆA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpore voćarstvo

Obrazac M-1-A

2. PODACI O SADNJI VOĆNIH SADNICA
2.1. Voćna vrsta:
2)
2.2. Voćna sorta:
2)
2.3. Broj komada:
2)
2.4. Katastarska općina i broj kat. čestice:
2.5.Ukupni broj stabala prije sadnje na čestici:
2.6.Ukupni broj komada svih novozasađenih
sadnica voćaka (bez oraha i kestena):
2.7.Ukupni broj komada sadnica novozasađenih
kestena i oraha:
2.8. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri/podmjeri (kn):

3)
3)
3)

PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za kupnju novozasađenih certificiranih voćnih sadnica (na računu ili na dodatnoj
potvrdi mora biti vidljivo da sadni materijal-voćne sadnice imaju certifikat/deklaraciju).
2. Preslika Izvadka iz zemljišne knjige ili preslika Posjedovnog lista za zemljišnu česticu na kojoj se
planira sadnja voćnih sadnica (ne trebaju glasiti na podnositelja zahtjeva, mogu i na nekog od
ukućana); valjan je Izvadak iz zemljišne knjige koji se može pronaći na internetskim stranicama
Ministarstva pravosuđa RH - http://e-izvadak.pravosudje.hr/; valjan je Posjednovni list koji se može
pronaći na internetskim stranicama Državne geodetske uprave RH - www.katastar.hr)
3. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
4.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
5. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva
Napomena: Kod upisa podataka o sadnji voćnih sadnica (stavke od 2.1.-2.3.), ako se sadi više voćnih
vrsta, upisati barem 3 vrste i sorte voćnih sadnica koje prevladavaju prilikom sadnje
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz
Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u
poljoprivredi na području općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi
podaci navedeni u ovom Zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:

Gornje Jesenje.

2019.godina

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpore za vinogradarstvo

Obrazac M-1-B

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019. GODINU

MJERA 1 - B) PODIZANJE I/ILI REKONSTRUKCIJA TRAJNIH NASADA VINOGRADA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpore za vinogradarstvo

Obrazac M-1-B

2. PODACI O SADNJI VOĆNIH SADNICA
2.1. Sorta loznog cijepa
2.2. Broj komada:
2.3. Katastarska općina i broj kat. čestice:
2.4.Ukupni broj čokota prije sadnje na čestici:
2.5.Ukupni broj komada svih novozasađenih
sadnica loznih cijepova
2.6. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri/podmjeri (kn):

PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za kupnju novozasađenih certificiranih sadnica loznih cijepova (na računu ili na
dodatnoj potvrdi mora biti vidljivo da sadni materijal-lozni cijepovi imaju certifikat/deklaraciju).
2. Preslika Izvadka iz zemljišne knjige ili preslika Posjedovnog lista za zemljišnu česticu na kojoj se
planira sadnja loznih cijepova (ne trebaju glasiti na podnositelja zahtjeva, mogu i na nekog od
ukućana; valjan je Izvadak iz zemljišne knjige koji se može pronaći na internetskim stranicama
Ministarstva pravosuđa RH - http://e-izvadak.pravosudje.hr/; valjan je Posjednovni list koji se može
pronaći na internetskim stranicama Državne geodetske uprave RH - www.katastar.hr)
3. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
4.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
5. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva
Napomena: Kod upisa podataka o sadnji loznih cijepova (stavke od 2.1.-2.2.), ako se sadi više loznih
vrsta, upisati barem 3 sorte loznih sadnica koje prevladavaju prilikom sadnje
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz
Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u
poljoprivredi na području općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi
podaci navedeni u ovom Zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:

Gornje Jesenje,

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za kupnju plastenika/staklenika

Obrazac M-2

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019.GODINU

MJERA 2 - PODIZANJE STAKLENIKA/PLASTENIKA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, studeni 2019.

Potpora za kupnju plastenika/staklenika

Obrazac M-2

2. PODACI O PODIZANJU STAKLENIKA/PLASTENIKA
2.1. Specifikacija troškova izrade/vrsta troška:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.2. Površina plastenika (m2)
2.3. Namjena plastenika

Iznos/kn

2.4. Katastarska općina i broj katastarske čestice na
kojoj se planira podizanje staklenika/plastenika
2.5. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri (kn):
PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za kupnju staklenika/plastenika i/ili račun za kupnju materijala za izradu
staklenika/plastenika
2. Preslika Izvadka iz zemljišne knjige ili preslika Posjedovnog lista za zemljišnu česticu na kojoj se
planira podizanje staklenika/plastenika (ne trebaju glasiti na podnositelja zahtjeva, mogu i na nekog od
ukućana; valjan je Izvadak iz zemljišne knjige koji se može pronaći na internetskim stranicama
Ministarstva pravosuđa RH - http://e-izvadak.pravosudje.hr/; valjan je Posjednovni list koji se može
pronaći na internetskim stranicama Državne geodetske uprave RH - www.katastar.hr)
3. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
4.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
5. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva
Napomena: Kod upisa podataka za specifikaciju troškova (stavka 2.1.), ako se kupuje kompletan, već napravljen
staklenik/plastenik upisati pod 1) ukupnu cijenu koštanja s računa; ako se kupuje materijal za izradu
staklenika/plastenika od kojeg će se izraditi staklenik/plastenik upisati sav kupljeni materijal po stavkama; u
slučaju da nema dovoljno prostora za upis troškova potrebno je na dodatni papir nadopisati troškove, potpisati i
priložiti zahtjevu
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:Gornje Jesenje,

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, studeni 2019.

Potpora za držanje i uzgoj goveda

Obrazac M-3-B

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019. GODINU

MJERA 3 - B) DRŽANJE I UZGOJ GOVEDA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za držanje i uzgoj goveda

Obrazac M-3-B

2. PODACI O VLASNIKU GOVEDA TE O KRAVAMA / JUNICAMA ZA KOJE SE TRAŽI POTPORA
2.1. JIBG (Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva) u JRDŽ
2.2. IKG broj (Identifikacijska kartica gospodarstva)
2.3. ID (Identifikacijski broj) goveda koja se drže i uzgajaju na gospodarstvu

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
2.4. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri (kn):
PRILOZI ZAHTJEVU
1. Potvrda HPA (Hrvatska poljoprivredna agencija) o posjedovanju goveda koja se osjemenjuju
(vlasnik stoke može biti i netko od ukućana koji ima isto prebivalište kao i podnositelj zahtjeva); osim
potvrde od HPA, također je valjan i elektronski izvadak (ispis) iz Posjednika stoke koji vodi HPA, a
može se pronaći na internetskim stranicama HPA na web adresi:
https://stoka.hpa.hr/posjednik/login.aspx?ReturnUrl=%2fposjednik%2fpsdHome.aspx
2. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (ako govedo glasi na nekog od
ukućana potrebna je i preslika osobne iskaznice tog ukućana); za obrt preslika obrtnice, a za pravne
osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana objave
Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama Sudskog
registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
3. Popunjena izjava o dodjeli potpora tijekom razdoblja od prethodne tri fiskalne godine - prilog br.2
Zahtjeva - nalazi se u sklopu natječajne dokumentacije
4.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
5. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva
Napomena: Ukoliko u obrascu nema dovoljno mjesta za upis broja stoke za koju se traži potpora,
potrebno je na dodatni list papira napisati tražene podatke iz tablice, potpisati i priložiti zahtjevu;
JRDŽ=Jedinstveni registar domaćih životinja
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz
Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u
poljoprivredi na području općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi
podaci navedeni u ovom Zahtjevu istiniti i točni.
Mjesto i datum:

Gornje Jesenje,

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za kupnja stočnog fonda (ovce,koze)

Obrazac M-3-C

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019.GODINU

MJERA 3 - C) KUPNJA STOČNOG FONDA - OVCE I KOZE

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za kupnja stočnog fonda (ovce,koze)

Obrazac M-3-C

2. PODACI O VLASNIKU STOKE TE O OVCAMA I KOZAMA ZA KOJE SE TRAŽI POTPORA
2.1. JIBG (Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva) u JRDŽ
2.2. IKG broj (Identifikacijska kartica gospodarstva)
2.3. Broj ovaca na gospodarstvu prije ove kupnje stoke
2.4. Broj ovaca koja se kupuje i za koju se traži potpora
2.5. Broj koza na gospodarstvu prije ove kupnje stoke
2.6. Broj koza koja se kupuje i za koju se traži potpora

Datum rođenja
ovce/koze

2.7. ID (Identifikacijski broj) ovce/koze koja se kupuje

1)
2)
3)
4)
5)
6)
2.8. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri (kn):
PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa ili otkupnog bloka za kupnju ovce i/ili koze
2. Potvrda HPA (Hrvatska poljoprivredna agencija) o posjedovanju stoke (ovaca i koza) koja se kupuju
(vlasnik stoke može biti i netko od ukućana koji ima isto prebivalište kao i podnositelj zahtjeva); osim
potvrde od HPA, također je valjan i elektronski izvadak (ispis) iz Posjednika stoke koji vodi HPA, a
može se pronaći na internetskim stranicama HPA na web adresi:
https://stoka.hpa.hr/posjednik/login.aspx?ReturnUrl=%2fposjednik%2fpsdHome.aspxx
3. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (ako stoka glasi na nekog od
ukućana potrebna je i preslika osobne iskaznice tog ukućana); za obrt preslika obrtnice, a za pravne
osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana objave
Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama Sudskog
registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
4.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
5. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva
Napomena: Ukoliko u obrascu nema dovoljno mjesta za upis broja stoke (ID) za koju se traži potpora, potrebno
je na dodatni list papira napisati dodatne tražene podatke iz tablice, potpisati i priložiti zahtjevu
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum: Gornje Jesenje

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpore za pčelarstvo

Obrazac M-4

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019.GODINU

MJERA 4 - POTICANJE BAVLJENJA PČELARSTVOM

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpore za pčelarstvo

Obrazac M-4

2. PODACI O VLASNIKU PČELINJIH ZAJEDNICA I BROJU KOŠNICA
2.1. Evidencijski broj pčelara u Katastru pčelara i pčelinjaka RH
2.2. Ukupan broj košnica koji posjeduje
2.3.Ukupan broj košnica za koji se traži potpora

2.4. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri (kn):
PRILOZI ZAHTJEVU
1. Potvrda Hrvatskog pčelarskog saveza o upisu u Katastar pčelara i broju košnica, koja je izdana u
tekućoj 2016.godini.
2. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (ako pčelinje zajednice glase na
nekog od ukućana potrebna je i preslika osobne iskaznice tog ukućana); za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
3.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
4. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva

Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:

Gornje Jesenje

2019. g

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina

Obrazac M-5A i M5B

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019. GODINU

MJERA 5 A) I 5 B) - OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina

Obrazac M-5A i M5B

2. PODACI O VLASNIKU PERADI TE O ŽIVOTINJAMA ZA KOJE SE TRAŽI POTPORA
2.1. JIBG (Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva) u JRDŽ
2.2. IKG broj (Identifikacijska kartica gospodarstva)
2.3. Ukupni broj zagorskih purana na gospodarstvu
2.4. Broj zagorskih purana u matičnim jatima za koje se
traži potpora
2.5. Ukupni broj kokoši Hrvatica na gospodarstvu
2.6. Broj kokoši Hrvatica u matičnim jatima za koje se
traži potpora
2.7.Ukupni traženi iznos potpore za matična jata zagorskih
purana
2.8.Ukupni traženi iznos potpore za matična jata kokoši
Hrvatica

2.9. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri (kn):
PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za izvršene usluge umatičenja peradi (zagorskih purana i kokoši Hrvatica) u matična
jata, kojeg izdaje HPA (Hrvatska poljoprivredna agencija)
2. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (ako stoka glasi na nekog od
ukućana potrebna je i preslika osobne iskaznice tog ukućana); za obrt preslika obrtnice, a za pravne
osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana objave
Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama Sudskog
registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
3.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
4. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva
Napomena: Ukoliko u obrascu nema dovoljno mjesta za upis broja stoke (ID) za koju se traži potpora, potrebno
je na dodatni list papira napisati dodatne tražene podatke iz tablice, potpisati i priložiti zahtjevu
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:

Gornje Jesenje,

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za kemijsku analizu tla

Obrazac M-6

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019.GODINU

MJERA 6 - KEMIJSKA ANALIZA TLA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Matični broj poljoprivrednika iz Upisnika poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za kemijsku analizu tla

Obrazac M-6

2. PODACI O KEMIJSKOJ ANALIZI TLA
2.1. Vrsta trajnog nasada za koju se planira analiza tla
(voćnjak/vinograd)
2.2.Planirana veličina površine na kojoj se planira
zasaditi trajni nasad/m2
2.3. Katastarska općina i broj katastarske čestice na
kojoj se radi kemijska analiza tla
2.4. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri (kn):
PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa od ovlaštenog izvođača za usluge kemijske analize tla na kojem se vidi za koju
zemljišnu česticu su usluge rađene (ako broj čestice nije iskazan na računu, priložiti popratni dokument
iz kojeg se to vidi)
2. Preslika Izvadka iz zemljišne knjige ili preslika Posjedovnog lista za zemljišnu česticu na kojoj se
planira obaviti uzorkovanje kemijske analiza tla (ne trebaju glasiti na podnositelja zahtjeva, mogu i na
nekog od ukućana; valjan je Izvadak iz zemljišne knjige koji se može pronaći na internetskim
stranicama Ministarstva pravosuđa RH - http://e-izvadak.pravosudje.hr/; valjan je Posjednovni list koji
se može pronaći na internetskim stranicama Državne geodetske uprave RH - www.katastar.hr)
3. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
4.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
5. Rješenje ili preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
6. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva
Napomena:Ukoliko se traži sufinanciranje analize tla za više zemljišnih čestica, upisati u rubriku
predviđeno za to sve čestice za koje se traži analiza
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva
za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine
Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom Zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum: Gornje Jesenje

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Poticanje ekološke prizvodnje

Obrazac M-7

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019. GODINU

MJERA 7 - POTICANJE EKOLOŠKE PROIZVODNJE

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje

1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Poticanje ekološke prizvodnje

Obrazac M-7

2. PODACI O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
2.1. Namjena zemljišne čestice na kojoj se planira
ekološki uzgoj (voćnjak/oranica-vrsta povrća)
2.2.Planirana veličina površine na kojoj se planira
ekološka proizvodnja (m2)
2.3. Katastarska općina i broj katastarske čestice na
kojoj se radi kemijska analiza tla
2.4. Iznos troškova stručnog nadzora (kn)
2.5. Iznos troškova utvrđivanja sukladnosti (kn)
2.6. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri (kn):
PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa od ovlaštenog izvođača za obavljene usluge stručnog nadzora i utvrđivanja
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji
2. Preslika Izvadka iz zemljišne knjige ili preslika Posjedovnog lista za zemljišnu česticu na kojoj se
planira obavljati ekološka proizvodnja (ne trebaju glasiti na podnositelja zahtjeva, mogu i na nekog
od ukućana; valjan je Izvadak iz zemljišne knjige koji se može pronaći na internetskim stranicama
Ministarstva pravosuđa RH - http://e-izvadak.pravosudje.hr/; valjan je Posjednovni list koji se može
pronaći na internetskim stranicama Državne geodetske uprave RH - www.katastar.hr)
3. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
4.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
5. Rješenje ili preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
6. Rješenje ili preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u Ekološkoj proizvodnji
7. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema
nepodmirenih dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana
objave Javnog poziva
Napomena:Ukoliko se traži sufinanciranje analize tla za više zemljišnih čestica, upisati u predviđenu
rubriku sve zemljišne čestice za koje se traži analiza tla
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz
Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u
poljoprivredi na području općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi
podaci navedeni u ovom Zahtjevu istiniti i točni.
Mjesto i datum:

Gornje Jesenje,

2019.g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Poticanje ekološke prizvodnje

Obrazac M-7

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za edukacije i stručno usavršavanje

Obrazac M-8-A

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019.GODINU

MJERA 8 A) - EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE - POHAĐANJE TEČAJEVA POTREBNIH ZA
BAVLJENJE ODREĐENOM PROIZVODNJOM ILI USLUGOM NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU,
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE PO POSEBNIM PROGRAMIMA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Matični broj poljoprivrednika iz Upisnika poljoprivrednika,
(MIBPG)
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za edukacije i stručno usavršavanje

Obrazac M-8-A

2. PODACI O TEČAJU/STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
2.1. Naziv tečaja/stručnog osposobljavanja

2.2. Naziv nositelja tečaja/stručnog osposobljavanja
2.3. Ukupni troškovi pohađanja tečaja/stručnog
osposobljavanja (prema računu/sklopljenom Ugovoru s
nositeljem tečaja/stručnog osposobljavanja)
2.4. Ukupni traženi iznos općinske potpore po ovoj mjeri (kn):

PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za izvršene usluge pohađanja tečaja/stručnog osposobljavanja
2. Kopija Ugovora sa nositeljem tečaja/stručnog osposobljavanja
3. Rješenje ili preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
4. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
5.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
6. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva

Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:

Gornje Jesenje

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za obavezno stručno osposobljavanje

Obrazac M-8-B

ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019. GODINU

MJERA 8 B) - ZAKONSKI OBVEZNO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE VEZANO UZ
POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika,
matični broj poljoprivrednika (MIBPG):
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

Općina Jesenje, prosinac 2019.

Potpora za obavezno stručno osposobljavanje

Obrazac M-8-B

2. PODACI O ZAKONSKI OBVEZNOJ IZOBRAZBI / STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU
2.1. Naziv izobrazbe

2.2. Naziv nositelja izobrazbe
2.3. Ukupni troškovi pohađanja izobrazbe (prema
ispostavljenom računu ili sklopljenom Ugovoru s
nositeljem izobrazbe)
2.4. Ukupni traženi iznos općinske potpore po ovoj mjeri (kn):

PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za izvršene usluge izobrazbe
2. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; za obrt preslika obrtnice, a za
pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3 mjeseca od dana
objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski stranicama
Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
3.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
4. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva

Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:

Gornje Jesenje,

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.
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ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019.GODINU

MJERA 9 - POTPORA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KONZULTANTSKIH USLUGA
ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PRILIKOM JAVLJANJA NA NATJEČAJNE
MJERE PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE
1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Matični broj poljoprivrednika iz Upisnika poljoprivrednika,
(MIBPG)
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:
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2. PODACI O PROJEKTU ZA KOJI SE TRAŽI SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
KONZULTANSTSKIH USLUGA
2.1. Naziv projekta i namjena

2.2. Naziv i broj mjere Programa ruralnog razvoja RH
na koju je projekt kandidiran
2.3. Ukupna vrijednost projekta (iznos novčanih
sredstava koji se traži od po raspisanoj mjeri
Programa ruralnog razvoja RH)
2.4. Ukupni traženi iznos općinske potpore po ovoj mjeri (kn):

PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za obavljene konzultantske usluge za izradu projektne dokumentacije prilikom
javljanja na natječajne mjere Programa ruralnog razvoja RH koji je ispostavljen podnositelju zahtjeva
od strane ovlaštene fizičke ili pravne osobe
2. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (ako projektna dokumentacija
glasi na nekog od ukućana potrebna je i preslika osobne iskaznice tog ukućana); za obrt preslika
obrtnice, a za pravne osobe izvadak iz registra nadležnog Trgovačkog suda koji nije stariji od 3
mjeseca od dana objave Javnog poziva (može se priložiti izvadak koji se može pronaći na internetski
stranicama Sudskog registra -https://sudreg.pravosudje.hr/
3.Preslika Ugovora o žiro računu ili preslika bankovne kartice žiro računa podnositelja Zahtjeva
4. Rješenje ili preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
5. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih
dospjelih obveza prema općini Jesenje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave Javnog
poziva

Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz Javnog poziva za
podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u poljoprivredi na području općine Jesenje za
za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi podaci navedeni u ovom zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum:

Gornje Jesenje

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.
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ZAHTJEV ZA POTPORU U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU
OPĆINE JESENJE ZA 2019.GODINU

MJERA 3 - A) UMJETNO OSJEMENJIVANJE KRAVA I JUNICA

1. OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA:
1.1. Podaci o podnositelju zahtjeva:
1.1.1. Za fizičke osobe/obrt
Ime:
Prezime:
Naziv obrta:
OIB podnositelja zahtjeva/vlasnika obrta:
1.1.2. Za pravne osobe
Naziv tvrtke:
Ime i prezime odgovorne osobe:
OIB odgovorne osobe:
1.1.3. Status obveznika PDV-a
Podnositelj zahtjeva u sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

1.2. Adresa prebivališta/sjedište obrta/tvrtke:
Mjesto, ulica i broj:
Poštanski broj i mjesto: 49 233 Gornje Jesenje
1.3. Ako je podnositelj upisan u Upisnik poljoprivrednika, MIBPG:
1.4. Matični broj (za pravne i obrt):
1.5. Naziv banke:
Broj ŽIRO računa za uplatu potpore / IBAN:
1.6. Kontakt telefon / mobitel:
Kontakt e-mail:

2. PODACI
O VLASNIKU
GOVEDAbroj
TE gospodarstva)
O KRAVAMA /uJUNICAMA
KOJE SE OSJEMENJUJU
2.1.
JIBG (Jedinstveni
identifikacijski
JRDŽ
(Jedinstveni registar domaćih životinja kojeg vodi HPA)
2.2. IKG broj (Identifikacijska kartica gospodarstva)
2.3. ID (Identifikacijski broj) goveda koja se osjemenjuju
1)
2)
3)
4)
5)
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6)
7)
2.3. Ukupni traženi iznos potpore po ovoj mjeri (kn):
PRILOZI ZAHTJEVU
1. Preslika računa za uslugu osjemenjivanje goveda
2. Potvrda HPA (Hrvatska poljoprivredna agencija) o posjedovanju goveda koja se osjemenjuju
3. Obostrana preslika valjane osobne iskaznice podnositelja zahtjeva (ako govedo glasi na nekog
4. Potvrda Jedinstvenog upravnog odjela općine Jesenje da podnositelj zahtjeva nema
Napomena: Ukoliko u obrascu nema dovoljno mjesta za upis broja stoke za koju se traži potpora,
Ja, niže potpisani, izjavljujem u ime podnositelja zahtjeva da sam upoznat sa svim uvjetima iz
Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno "Programu potpora u
poljoprivredi na području općine Jesenje za razdoblje od 2016. do 2020.godine" te da su svi
podaci navedeni u ovom Zahtjevu istiniti i točni.

Mjesto i datum: Gornje Jesenje,

2019. g.

Ispunio i odgovara za točnost podataka:
(potpis i pečat)

Općina Jesenje, prosinac 2019.

