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OPĆI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE: 

IME I PREZIME OSOBE OVLAŠTENE ZA 

ZASTUPANJE I FUNKCIJA 
 

MATIČNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ SOPG-a/OPG-a 

ili RNO 
 

OIB SOPG-a, OPG-a, UDRUGE, ZADRUGE            

ADRESA PREBIVALIŠTA/SJEDIŠTA 

(ulica i kućni broj) 
 

GRAD  

BROJ TEL/MOB/FAX  

E-MAIL  

NAZIV BANKE I SJEDIŠTE  

IBAN                      

 

PODACI O PROVEDENOM ULAGANJU U 2022. GODINI: 

Naziv  ulaganja Visina ulaganja (kn) 

  

  

  

  

  

UKUPNO:   

 

 

 

 

 

→ 

             GRAD VARAŽDIN 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA 

OBRAZAC 

MJERA_C_2022. 

PRIJAVNI OBRAZAC ZA POTPORU – MJERA C 
 

Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih 

proizvoda 
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Ovom Zahtjevu se prilaže:  
 

 Ispunjeni i ovjereni prijavni obrazac- MJERA_C_2022.; 

 Preslika računa i potvrde o plaćanju za opremu kupljenu do trenutka prijave na Javni poziv 

ili ponuda za opremu koja se namjerava kupiti do 31. prosinca 2022. godine; 

 Fotodokumentacija nabavljene opreme ili opreme koja se namjerava kupiti; 

 Preslika jedinstvenog Zahtjeva za potporu za godinu za koju se prijavljuje potpora 

(Agencija za plaćanje u poljoprivredi – za SOPG, OPG); 

 Preslika Upisnika poljoprivrednih gospodarstava; 

 Preslika žiro računa koji glasi na podnositelja zahtjeva s istaknutim IBAN-om; 

 Potvrda Porezne uprave da ne postoji dug s dospjelih poreznih obveza; 

 Ovjerene izjave odgovorne osobe: 

-  o podmirenim obvezama povezane s plaćanjem dospjelih obveza za mirovinsko i 

zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj i 

podmirenim svim obvezama prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj_JAVNI 

POZIV 2022.; 

-  o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih izvora tijekom prethodne 

dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom obrascu; 

- o nepostojanju dvostrukog financiranja_JAVNI POZIV 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesto i datum: _________________________________ 

 

 

 

 

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

                Podnošenjem ove prijave Korisnici su suglasni da se njihovi osobni podaci sadržani u  

                            prijavi mogu obrađivati od strane Grada Varaždina u svrhu dodjele Potpora. 

 

 

 


