_______________________________________
Podnositelj zahtjeva-nositelj OPG-a

_______________________________________
Adresa

_______________________________________
telefon/mobitel

_______________________________________
OIB nositelja OPG-a

_______________________________________
broj žiro računa i poslovna banka OPG-a (nositelja)
OPG u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE
Matični broj poljoprivrednika (za OPG u
sustavu PDV-a):_________________________
OPĆINA MALA SUBOTICA
Glavna 29/A
40 321 Mala Subotica
ZAHTJEV
za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu
plodnosti tla na području općine Mala Subotica u 2016. godini

1. Temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti
u poljoprivredi u 2015.godini Klasa:320-01/15-01/6 Urbroj:2109/10-02-15-2 od
12.06.2015. u ime obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
podnosim zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti za provođenje programa
kontrola plodnosti tla na slijedećim katastarskim česticama/ARKOD parcelama:
KATASTARSKA
OPĆINA

ID ARKOD
parcele

Naziv ARKOD
parcele

Površina ARKOD
parcele

KULTURA

1

U ime gore navedenog poljoprivrednog gospodarstva izjavljujem da smo upoznati sa
svim uvjetima iz Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male
vrijednosti u poljoprivredi za Kontrolu plodnosti tla na području općine Mala Subotica
u 2015. godini Klasa: 320-01/15-01/6 Urbroj: 2109/10-02-15-2 od 12.7.2015. i
Programa Kontrola plodnosti tla na području općine Mala Subotica Klasa:320-01/1501/6 Urbroj:2109/10-02-15-1 od 12. lipnja 2015. godine, te da su svi podaci navedeni
u ovom zahtjevu istiniti i točni.
2. U ime gore navedenog poljoprivrednog gospodarstva, pod moralnom, materijalnom i
kaznenom odgovornošću izjavljujem da (zaokružiti odgovarajuće):
a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu tijekom razdoblja od tri fiskalne
godine (u 2012.g., 2013.g. i 2014.g.) nisu dodjeljivane potpore male vrijednosti,
bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena.
b) je obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu tijekom razdoblja od tri fiskalne
godine (u 2012.g., 2013.g. i 2014.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

Naziv aktivnosti
za koju je
dodijeljena de
minimis potpora

Iznos dodijeljene
de minimis
potpore u HRK

Datum dodjele
de minimis
potpore

Naziv programa ili
pojedinačne potpore
temeljem koje je
dodijeljena de
minimis potpora

Naziv aktivnosti
za koju 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
1.
2.
3.

Ukupan iznos de
minimis potpore
dodijeljen u 3
fiskalne godine u
HRK:

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
2

male vrijednosti po jednom poduzetniku ne smije prelaziti 15.000 EUR tijekom bilo
kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

4. UZ ZAHTJEV PRILAŽEM:

Rješenje o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava,

1.

2. Obostrana preslika osobne iskaznice nositelja obiteljskog poljoprivrednog
gospodarstva - podnositelja zahtjeva,
3. Potvrda Porezne uprave da je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u sustavu
PDV-a ili prijava OPG-a u sustav PDV-a Poreznoj upravi (za OPG u sustavu PDV-a), te
Potvrdu o nepostojanju duga prema RH,
4. Potvrda o dodjeli matičnog broja poljoprivrednika od Agencije za plaćanja u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (za OPG u sustavu PDV-a),
5. Potvrda Općine Mala Subotica o nepostojanju duga.

Mjesto i datum
________________________

Potpis nositelja OPG
______________________
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